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শুল গ্রন্থের লেখকের নিকট জিন্ ইউটাজের পত্র 

দ্বঃ আব্বাস, 

আপনার 400 0175 1020 ট্ব০৫ 0:00 779.০15” এর 

খগুজিপি পডবার স্থযোগ পেঘ্ে আমি বিশেষ আনন্দিত হয়েছি । 

নার লিখন-ভঙ্গী সাবলীল ! চীনের ঘটনাবলীর একটি, ন্লিখ'ত ছবি 
শপনার বিবৃতিতে ফুটে উঠেছে, এই আমার ব্ডস। ভারতীয় 
১টকিৎসকরা চীনের জন্য কি করেছিলেন, ভারতের জনগণকে সে কথ। 
গনাতে এ বই বিশেষ সাহাধ্য করবে। এ কাহিনীর অধিকতর 
বচার আবঙ্ক ৪ 

কলিকাতা! ভবৰদীম্ম বিশ্বস্ত 
৭গুই মার্চ, ১৯৪৪ লিন্ ইউটাজ 





ডাঃ দ্বারকানাখ কোট্নিসের 
ুধস্থতির উদ্দেশে 





ভারতের জাতীন্ন কংগ্রেসের তরফ থেকে” রণ-াবধবন্ত [চীনে রর 

মেডিকাল মিশন পাঠানো হয়েছিল, তার কাহিনী নিয়ে লব্ধগ্রতিগ 

সাংবাদিক এবং স্থসাহিতাক খান্রা আহম্মদ আব্বাস তার “48৫ 076 
[00 বি ০৫ 0০120০938০1 নামক “বইখানি লেখেনণ মুল গ্রন্থখানি 

বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ! 

ভারতীমম জনগণের প্রতিনিধিরপে কংশ্রেম মেডিকাল মিশন 

চীনবাসীদের আন্তরিক শ্রদ্ধা! ও অভিনন্দন লাভ করেছিল । মিশনের 

সভাঙ্গের নামান বীরতু ও মানব-প্রেম এবং।সর্বোপরি ডাঃ কোট্নিসেব 

চরম আত্মোৎসর্গ তাদের কাহিনীকে দিয়েছে অবিশ্মপ্॥খ মযাদা । 

মূলগ্রন্থেব পাুলিপি পড়ে আধুনিক চীনেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক 
লিন্ ইউটাঙ্গ মন্তবা কবেছিলেন থে এ কাহিনীর বুল প্রচার আনশ্যাক | 

বর্তমান অন্বাদ বাঙ্গীলী পাঠকসমাজে এ কাহিনীর প্রচারে সাহাষা , 
কবলে রুতার্থ হব। 

" অন্থবাদ মূলান্তগ কববার জন্য যথাসাবা চেষ্টা করেছি। কতদৃব 

রুতকাধ্য হয়েছি, সে বিচাৰ পাঠিক-পাঠিকাগ্া করবেন। অন্তবাদ ও 

মৃদ্ধণ অত্যন্থ তাডাতাডি শেন করতে হয়েছে । অনবধানবশতঃ 

দি কোন এ্টি-বিচ্যুতি হয়ে থকে, [সন্দন্য পাঠক-পাঠিকাদেব কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করছি । | 

কংগ্রেস মেডিকাঁল মিএনের অন্যতম সদ ডাঃ বিজয়কুমার বস্থ্ 

বর্তমান অন্তবাদের পাণুনিপি আদ্যোপাস্থ পন্ড এবং নানা। বিষয়ে 

মূলাবান উপদেশ দিয়ে আমাকে উপরুত করেছেন । 
ডাঃ বস্থুর ডায়েবী থেকেই মুলগ্রস্থের উপাদান সংগৃহীত হয়েছিল ? 

তার ভূমিক। নিঃসংশয়ে বর্তমান অন্রবার্দের মধাদা বৃদ্ধি করেছে । 

কলিকাতা, ৭ ও 
& ২৯শে পৌষ, ১৩৫৩। উ্ীনেপালশক্কর সরকার 





প্রকাশকের নিবেদন 
প্রকাশনার দিক থেকে এই আমাদেব প্রথম প্রচেষ্টা । জানিনন 

এ প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে কিনা ' নাশ্লাধ বিদগ্ধ পাঠকসমাজ আশ। কবি 

তা বিচার ক'রে দেখবেন । 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য বইটি প্রকাশ করতে বিশেষ দেবী 

হযে গেল , এবক্তন্ত আমবা আন্তরিক দুঃখিত | যথেইউ বর 9 (চা 

সত্বেও এব অঙ্গসৌষ্টৰব আশানরূপ কবতে পাবলাম না, পবে যদি 

কোনদিন স্ষোগ পাই, তবে সে আশ পুরণ করতে চেষ্টা করব 1 

এই বই প্রকাশ ক'রতে যিনি বন্ধুপ্রতিপরবশ হয়ে অকুষ্ঠিত, 
৫প্ররণ। দিয়েছিলেন, সেই বন্ধুবর স্থসাহিত্যিক অধ্যাপক স্ুধাংশ্ুনিমল 
মুখোগ্বাধ্যায়কে আন্তরিক রুতজ্ঞতা জানাচ্ছি । “মেয়েদের কাব 

সম্পার্দিক। কল্যাণী সেন, বখুনাথ দত এগ সন্সেব শক্তিপদ কুমাব ও 

আবও ধারা এই বই প্রকাশ কববাব পথে নানাভাবে সাহায্য করেছেন 

ভাদের ধন্তবাদ জানাচ্ছি | 

ধার সৌজন্যে বইয়েব ছবিগুলি পেয়েছি এবং যিনি পুরো পা গুলিপি 
পড়ে এই বইয়েব ভূমিকা! লিখে দিয়েছেন, চীনে ভাবতীয় কংগ্রেস 

৫মডিকাল মিশনেব অন্যতম সদন্য সেই ডাঃ বিজয়কমার বন্ধুকে আমাৰ 

আস্তরিক রুতজ্ঞত! জানাচ্ছি । 

জ্রীশকুমার কুগু 



ভূমিকা 
চীন থেকে ফেরার পথে সিয়ান থেকে পাণ্চি এরোড্রামে পৌছে 

দেবার ভার নিয়েছিলেন অষ্টম পন্থা বাহিনীর ছেন ম্জ্রাং। পথ 

চলতে চলতে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতাব কথা ম্মরণ করে তিনি বলে 

উঠলেন, -“বা_তাইকু' ভারতে ফিরেই কিন্তু তোমাব একটা বই 

লেখা! উচিত।” ভারতেৰ বিভিন্ন স্বানে অনেক বন্ধুর কাছেও এই 
অন্রোধ শুনেছি , এমন কি মিলিটারী সেন্সরের বাঙ্গালী কেরানীটি 

পযাস্ত আমার ডায়েরীগুলি ফেরত দেবার সময় উৎসাহভরে মন্তব্য 

করলেন যে “মহাপ্রস্থানেখ পথে" প্রভৃতির চেরেও ভাল উপাদান এ 

গুলোতে রয়েছে৷ কিন্তু আজ তিন, সাঙে-তিন বুৎসপ হশ ফিরেছি, 

ছুভাগ্যবশতঃ বই লিখবাব মত যথেষ্ট স্থযোগ, ধৈধা *% অবসর করে 

উঠতে পারিনি । সেজন্য বিশেষ কুক্ঠিত। দেশের জনসাধারণেৰ 

'নাম করে আমর স্থদীর্ঘ পাচ বছর চীনের বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে 

সাহাধ্য করেছি ৪ পেয়েছি,_আমাদের জাতীয় পতাকার যথোপযুক্ত 

সম্মান রক্ষা ক'বতে পেরেছি কিনা, তার জবাবদিহি সবার কাছে 

আমাদের ক'রতেহ ভবে এবং দেশবাসীর সেই স্বাভাবিক আগ্রহ 

যত শীঘ্র সম্ভব মেটাঁবাব চেষ্টী কবাভ উচিত সর্বপ্রথম । সেই চেষ্টা 
সার্থক হ'য়েছে বন্ধুবব খাজা আহম্মদ আব্বাসের অকরান্ত লেখনীর 

মাভায্যে |, তিনি ধন্যবাদাহ । বস্কতঃ উুব লেখা বট প্রধানতঃ 

বাস্তবান্গগ বিবৃতি হয়েছে । গুঁবই কথায়, _'সাংবাদিক হিসেবেই” 

লিখেছেন, সাহিত্যিক হিসেবে নয়” আমি বা আমার কোন 

সহকর্মী লিখতে গেলে হয়ে যেত প্রধানত: ব্যক্তিগত ও আত্ম- 
কেন্দিক। হয়ত দুই-ধরণেব লেখারই প্রয়োজনীয়তা আছে । আশা 

করি, অদূর ভবিষ্মতে এই দ্বিতীয় প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা 
আমি ক'রতে পারব, কিন্ত প্রথম প্রয়োজনটি জরুরী বলে 



হ্সাহিত্যিক আহম্মদ আব্বাসকে কিছুটা উপকরণ দিই, ধা হতে 

তিনি “১0. 056 1010 ০ 0010 8০1”, নামক বইটি ১৪৯৪৪ 

সালের গোডাতেহই লিখে ফেলেন । এই ংবেজী ভাষায় লেখ। বহীাটাব 

অসম্ভব রকর্দের চাহিদা! দেখে মনে হয়, আমাদের বুদ্ধিজীবি ৭ ছাত্র 

মহলে চীন সম্বন্ধে জাশবাব শুনবার আগ্রহ খুব প্রবণ, বিশেষ করে 
জাতীয় কংগ্রেস কতৃক প্রেবিত চীনা মেঙিবাল মিশনের কাবাধপাপ 

সম্বন্ধে । সেভ ভিসেবে এই বটিব বাংল। অন্থবাদ-- 'ফেবে নাভ 

সুধু একজন” বাঙ্গালী পাঠকগোষ্ঠির কাছে ঘে খুব আদব পালে 

তাতে কিছুই সন্দেভ নেই , তাখ প্রথম কাবণ, অগ্গবাধটি হবেছে 

হব এবং এবং খুনই বিশ্ব অথচ অগবাধ-শাহিত) শে খানে 

মনে হয় না। আর দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধকালীন ছ্াপাশর দধঞ্ণ উৎপ্রেজা 
বশটাতে যে ক্রটি-শিচ্যুতি ভিল বাংল। সংদরণে তা সবই সংশোপবন 

কর। হয়েছে, এমন কি উন্নত দবণেব প্রকাশন * অনেক ছবি সংযোগে 

বইটা মধ্যাদা বৃদ্ধি হ'রেছে। 

" এই বহটাতে যে সখ খনার বিণরণ দে পখ। আছে, ত। আমার 

ডায়েরী হতে উদ্ধত । দিনের পর দিন কাজের শেষে পর্বতে, গুহ [৭ 

প্রাপর্বো নান] অবস্থায় লিখে যাওয়। ডায়েবাঁব পাতা গুল্টাতে গল্ড্লাতে 

মে সব ঘটশ! বিশেষ উল্লেখমোগ্য বলে মনে হয়েছে, কেবল সে সবভ 

আব্বাস মাহেবকে আমি পর্ণন। কবে গিষেছিলাম । আমাব তখনকাৰ 

পাপ্বর্তনশীল মানসিক অবস্থার পবিউয় এব খঞ্প্রকাধ ফ্ুলুউছোট 

ঘটন। ৭ আলোচনা আমার থা €কাটুনিস্ « অন্যান্য সহকন্মীদের 

উপ্ব যে ছায়াপাত কবেছে এব" যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমবা পারি- 

পাশ্থিক তথ্যগুলিৰ পধ্যবেক্গণ করেছি তার খুব সামান্য পবিচয়ই আর্দি 

লেখক আব্বাসকে জানাতে পেরেছি ' এই নিদারুণ অস্থবিধা থাক! 

সত্বেও উনি ষে রকম চমৎকার ভাবে ক্রম-অন্পযা্ধী তখোরু সমাবেশ ও 
ংযোজন1 করেছেন, তার ভ্য়সী প্রশংসা ন। করে পার। "যায় না 



চীনের প্রতি গর দরদ আমাদের চেয়ে অনেকাংশে বেশী বলেই এই 
লেখার ভিতর আমার অকথিত অনেক ভাষা খুঁজে পাই। 

আমি ফিরে আসার পর ইয়াংসি নদী বেয়ে অনেক ঘোল! জল 

গডিয়েছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর ভারী পাথর বুক থেকে নেমেছে । 
মনে হয়েছিল বুঝি এত যুগের পরিশ্রম, ক্লেশ ও জীবনাহুতি কাজে 
এল , স্বাধীন, সুখী, নূতন চীন এশিয়ার পরপদানত জাতিগুলিকে পথ 

দেখিয়ে চলবে | কিন্তু তা হবার নয়। আমেরিকার হস্তক্ষেপ চীনেব 

গৃহযুদ্ধকে জীইয়ে বাখছ্ধে , দেশেব অর্থনীতি ধ্বংসের পথে চলেছে। 

বস্তুতঃ কুওমিনভাং-এব নীতি চীনকে আমেরিকান সাশ্রাজাবাদেব 

উপনিবেশে পরিণত ক"বছ্ে। 

তবে মস্ত বড আশার আলো ক্রমবর্ধমান অষ্টম পন্থা বাহিনী , 

চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টিব নেতৃত্বে উত্তর ও মধ্য চীনের অগণিত 
জনসাধারণের গণতাস্ত্রিক অধিকারের জয়যাত্রা। এই অভিযান রোধ 
ক'রতে পারে এমন শক্তি পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের আর নেই , তাবই 

ঢেউ আজ ছাপিয়ে মাসছে- গভীর আলোডন জাগাচ্ছে ইন্দেচীনে, 

ইন্দোনেশিয়ায়, ব্রক্ছে ও ভারতের কোটি কোটি শোষিত জনন্রাধাবণের 

বুকে 

ভারতের ডাক্তাবগণই একমাত্র বিদেশী, ধাদের এই স্বাধীনতা 

সংগ্রামের অগ্রদূতগণ টেনে নিয়েছিল নিকটতম আত্মীয় কবে। 
তীরাই' 'একমাত্র ভাবতীয়, ধাদ্দের ঘনিষঠভাবে এদের কাষাকলাপ, 
রীতিনীতি ও আচাব-ব্যবহার লক্ষ্য করবার স্থঘোগ হয়েছিল বহুদিন 
যাবৎ । ভারতীয় ডাক্তারদ্ধের সেই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতাবই 

একটি দিক বর্ণিত হয়েছে এই বইয়ে । 

*৮ই' জানুয়ারী ১৯৪৭ ভ্রীবিজয়কুমার বন্ধ 
কলিকাতা 
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৬ 
এ কাহিনীর বারা মুখ্য পাত্র 

১। ডাঃ এম্ অটল - মিশনের নেতা । 

|" এম চোলকার -_মিশনের সহকারী নেতা । 
১। ৮”. ডি, এস. কোট্নিস-_(১৯৪২ খুষ্টান্দের ৯ই ডিসেম্বর 

উত্তর চীনের কো কুঙ গ্রামে পরলোক গমন কবেন)। 

;)| * ডি মুখাজি। 

"1" বি.কে বন্ু। 

এই* পাঁচজন ছাড়া এ কাহিনীর অন্যান্য নায়ক হ'লেন__ 

1গ্ডিত *জওহরলাল নেহরু, যিনি চীনের প্রতি সৌহার্দের 
চহন্বরূপ সেখানে একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবার পৃবিকল্পন। 
চবেন ; ধনী-দরিদ্রে নিবিশেষে সহস্র সহস্র ভারতবাসী, ধাবা 
গ্রেসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অর্থ সাহায্যে মিশনের, কাঁজ 

ভ্ভব কবেছিলেন ' মার্শাল চিয়াং কাই-শেক, মাদাম চিযা 

গই-শেক, মাদাম সান ইয়াং-সেন, নাও ৎসে-তুঙ জেনাবেল 
তে, জেনাবেল চোউ এন্-লাই প্রমুখ চৈনিক নেতৃবৃন্দ, যাবা 

মশনকে সাদরে অভার্থনা ক'বে নিয়েছিলেন এবং মিশনের 
নে অবস্থানকালীন এব সদস্যদের সর্বতোভাবে * স্হাযা 



২ ফেরে নাই শুধু একজন 

করেছিলেন ; এবং সর্বোপরি চীনেব জনগণ) যার! ৫ সাত 

বংসব যাবৎ অন্নাধাবণ বীরত্ব সহকাবে - ' জাপানী 

ফ্যাসিস্তদেৰ বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে সারা ডে সশ্রদ্ধবিশ্বয় 
ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছে-_-এদেব সেবাব জন্তঈই মিশনকে চীনে 
পাঠানো হযেছিল। মিশনে সদস্যর! ফিবে এসেছেন__এবং 
একজন মৃত্যু-ববণ কবেছেন-_-এই ম্থুনিশ্চিত ধাবণা নিয়ে যে, 

চীনেব চবম সম্কটলগ্নে এট বীব দেশপ্রেমিকদের সেবা কববাব 

যে সুযোগ তারা পেয়েছিলেন, তা তাদের জীবনকে ধন্য কবে, 

মহীযান ক বেছে । 



“এ কাহিনী আমারও: 

এ ৮6207500110 01011557605 01 16025, 

পু 16000126201 1775557৮0 07565 0182 41 05555, 

14 95200৮ 07৫ ৮০175555501 75 

4811 0715 15504011055 26 825665 2০994) 11805 56 %/১11১ 11 55071255 বাঃচত 

4 41 01৮6 75 1 58:05764 1 505 01526, 

5৮৮41-7077171117 517৯ 

চীনে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনেব কাহিনী মিশনের 

সদস্যদের কেউ বললেই ভাল হ'ত। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষদর্শাব 
বিবুব্ণই এমন একটি গভীর ও মর্মম্পর্শী অভিজ্ঞতাব 
কাহিনীকে যাবার্ধ্য 9 প্রামাণিকতার মর্ধীদা দিতে পারে । 

কিন্তু ঘুটনাচক্রে অন্ততঃ কিছুকালের মধ্যে তাদের কাঁবও 

পক্ষে এ-কাহিনী লিপিবদ্ধ কব! সম্তব হবে না। পাঁচজনের 
মধ্যে ডাঃ কোট্নিস্ আজ আর এ-জগতে নেই । ডাঃ অটল 

ও ডাঃ মুখাঁজি এ বই লিখবাব সময়* কাবা প্রাচীবের অন্তুনালে 
রয়েছেন_ফ্যাসি-বিবোধী আদর্শবাদেব আশ্চর্য পুবস্কাব । 
অবশ্য আশ্চর্য হালেও এর গভীব তাংপর্য আছে। মিশনেব 

প্রবীণতম সদস্য ডাঃ চোলকার তার চিকিৎসা-ব্যবসায় নিয়ে 

বিশেষ বাস্ত আছেন। ত ছাড়! উত্তব-চীনেব অস্বাস্থ্যকর 

* মার্চ, ১৯৪৪ ১৮ ৪ * 



৪ ফেরে নাই শুধু একজন 

আবহাওয়া তাকে এক বছরের মধ্যেই ভার্তবর্ধে/ফিরে 
আসতে বাধ্য করেছিল । 7 

বাকি রইলেন ডাঃ বন্থ।। ইনি সবার শে! চীন থেকে 
ফিরেছিলেন। ফিরেই চীনে আর একটি ম্েডিকাল মিশন 
পাঠাবার উদ্দেশ্টে ভারতবর্ধময় জনমত গঠন করবার কাজে 
বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন। তবে তিনি দয়া ক'রে আমার 

সঙ্গে মিশন সম্বন্ধে ছু'সপ্তাহের অধিককাল যাবৎ দীর্ঘ 

আলোচনা করেন। তার বহুতথ্যপূর্ণ দিনলিপি থেকেই 
আমি প্রধানত: এ বইয়ের উপাদান সংগ্রহ করেছি। 

প্রয়োজনবোধে প্রকাশিত গ্রস্থাদি থেকে, বিশেষত; এডগার 
ন্নোর রচনা থেকে আমি অনেক স্থানীয় তথা গ্রহণ করেছি। 

সাংবাদিক হিসেবেই আমি এ-বই লিখতে বসেছি-- 
সাহিত্যিক হিসেবে নয়। এ-কাহিনীর ভাষা আমার, কিন্ত 
অভিজ্ঞতা সেই পাঁচজন নির্গীক অভিযাত্রিকেরঃ ধারা! 
মিশনের সদন্তরূপে চীনে গিয়েছিলেন । তবে সাংবাদিকের 

দৃষ্টিতে আমি এদের অসম-সাহসিক অভিযানের যথার্থ রূপ 
উপলদ্ধি করেছি। ডাঃ বন যখন আমার কাছে ভার 

অভিজ্ঞতার বর্ণনা করছিলেন, তখন তার কথ! শুনতে শুনতে 
আমার মনে হচ্ছিল, আমি নিজেও যেন সেই অভিযাত্রীদলের 

একজন হয়ে চুংকিঙে বিমান-আক্রমণের প্রথম ধারণা লাভ 
করছি, কিংবা উত্তর পশ্চিম চীনে শক্রব্যহের মধ্য দিয়ে 
বিপদ্সন্কুল দীর্ঘপথ অতিক্রম করছি। 



ফেবে নাই শুধু একজন ৫ 

এই, মহান্ কাহিনী বলবার রিকি পেয়ে আমি 

নিজেকে কৃষ্টার্থ মনে কবছি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 

যখন এই স্রিশনের জন্য ন্বেচ্জাসেবক ও অর্থ-সাহায্য চেয়ে 

মর্মস্পর্শী ভাষায় আবেদন কবেন, তখন থেকেই আমি 

মিশনের উদ্দেশ্য ও অভিচ্ঞতাৰ সঙ্গে নিজেকে বিশেষ ভাবে 

জডিত বলে মনে কবে এসেছি । ১৯৩৮ সনের জুলাই মাসে 

আমি যখন সাংহাই-তে ছিলুম, সেই সময় সংবাদ পাত্রে এই 

পবিকর্পিত মিশন সম্বন্ধে প্রথম খবব বেরোয়। ভাবতীয় 

জনগণেব এই সৌহার্য্যের ইঙ্গিত চীনের গণচিত্তকে কেমন 

উৎসাহিত, বিচলিত ও কৃতজ্ঞ কবেছিল, তা আমি স্বচক্ষে 

দেখেছি । যে চাব বছর মিশন চীনে ছিল, সেই চাঁব বছব 

ভাবতবর্ষের সংবাদ পাত্রে এর সম্বন্ধে যেটুকু খবর পাওয়া যেত, 

তাই আমি গভীব আগ্রহসহকাবে পড়েছি । পবিশেষে গত 

বছব (২৯৪৩) ভাঃ কোট্নিসের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পোষ 

আমি গভীর ভাবে অভিভূত হয়ে পড়ি। সেই সময় আমি 

তার শেষ মূহূর্তগুলি অবলম্বন করে “বোম্বে ক্রণিক্ল্”-এর 

জন্য একটি কাল্পনিক কাহিনী লিখি । পরে আমার “ “লেট্ 

ইপ্ডিয়া ফাইট্ ফর্ জ্রীডম্পনামক গ্রন্থে “হি ভায়ড, ফর্ 

চায়না”- শিরোনামায় এই কাহিনী সন্সিবিষ্ট হয়। ডাঃ বন্থু 

এটি পড়ে আমাকে বলেছিলেন যে কাহিনীটি কার্পনিক 

হ'লেও খুব উল্লেখযোগ্য ভাবে ঘটনান্থগ হয়েছে ।* এ কথা 

বললে হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে চীনে দ্বিতীয় কার+একটি 
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মেডিকাল মিশন প্রেরণেব কাহিনী দিয়েই আমি সমসাময়িক 

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত আমার উপন্যাস *টু-মরো ইজ/আওয়ার্স”- 
এর সমাপ্তি স্চিত করেছি। এইসব রা 

ধে চীনে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের কাহিনী বলবার 
(ঘোগাতা আমি অর্জন করেছি । 

এ-কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনই প্রেরণাদায়ী ৷ 

আজীবন সংবাদ নিয়েই যাদের কারবার, সেই সাংবাদিকাদের 
জীবনেও এমন রোমাঞ্চকর ঘটনা! বিবৃত করবার সুযোগ হয়ত 

বিশেষ সৌভাগ্যক্রমেই একবার আসে । এ কাহিনী পাঁচজন 

অসমসাহসী আদর্শবাদীর কাহিনী । তাদেব মধ্যে সবচেয়ে 
প্রবীণ খিনি, তার বয়স প্রায় বাট বছর, আর সর্বকনিষ্টের 

বয়স ছাবি্ধিশও পোরেনি। তারা বেরিযেছিলেন করুণার 
ব্রত নিয়ে ; পদে পদে নিজেদেব স্বাস্থ্য ও জীবন বিপন্ন ক'রে 

তাদেব অগ্রসব হতে হয়েছে , বহুবার তারা অতি অল্পের 
জন্য জাপানী বোমার হাত থেকে বেঁচে গেছেন : পথহারা 

মরুভূমি ও জলার মধ দিয়ে তাদের হাজার হাজার মাইল 
হাটতে" হয়েছে ; শক্রর হাতে, বন্দী হবার আশঙ্কা ছিল 

তাদের প্রতিনিয়ত ; নিকৃষ্ট এবং অপ্রচুর খাদ্যে তাদের 
*জীবন ধারণ করতে হয়েছে : পাহাড়ের গুহায় এবং চাষীর 

কুটিরে বাশের তৈরী যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁদের অতি লুক 
অস্ত্রোপৃচ্ুর করতে হয়েছে। কিন্তু এই তাদের কাহিনীর 
সব নয়। ছুঃখ-জর্জর, শৃঙ্খলিত ভারতের আত্মা পৃথিবীর 
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। ত্র নর্ধাতিত মানবের কাছে যে-সহান্ুভুতি নিয়ে এগিয়ে 
গেছে, এ ন্তারই কাহিনী । বিশ্বব্যাপী ফ্যাসি-বিরোধী 
সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ভাবতেব যে দান, এ তারই কাহিনী 
-৮এ গণতন্ত্রের প্রতি ভারতীয় জনগণেব সহানুভূতির 
কাহিনী ! স্বাধীন ভারত চীনের জন্য কি কবতে পারত, এ 
কাহিনী তারই প্রতীক। আক্ত চীনেব প্রতি বুটেন ও 
আমেরিকার মৌখিক সহান্বভৃতির আর অন্ত নেঈ। কিন্তু 
আমেরিকা যখন জাপানে তেল ও সমবোপকরণ বপ্তানী 
করছিল, বূটেন যখন চীনের 'প্রাণধারা-ন্ববপ বর্মা বোড বন্ধ 

ক'রে দিয়ে জাপানী সমব-নায়কদেব তোষণ করছিল, তখন 
ভারতবর্ষ চীনে পাঠিয়েছিল এই মেডিকাল মিশন । এই 
মিশনের পরিকল্পনা যিনি করেছিলেন, সেই জওহবলাল নেহক 
আজ (মার্চ, ১৯৪৪) কারা প্রাচীরের অন্তরালে । তীকে 
কারারুদ্ধ করেছে চীনের স্বয়ং-ঘোষিত বন্ধু, ভারাতের বৃটিশ 
শীসকেরা। মহাত্মা গান্ধী এই মিশনকে ভার আশীবাণী 

দিয়েছিলেন এবং উৎসাহভরে এর সমর্থন করেছিলেন । 

তিনিও আজ (মার্চ, ১৯৪৪) কারারুদ্ধ। চীন বিলিফ 

কমিটির মিঃ জি, পি, হাথীসিং, যিনি মিশনের জন্য অর্থ 
সংগ্রহ এবং অন্যান্ত বিধিব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি সবেমাত্র 

জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। মিশনের জনা ধারা নর্থ 

সাহায্য করেছিলেন, তাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক 
আজ (মার্চ ১৯৪৪) কারাগারে । যে পাঁচজন চিন্রিৎংসক 
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চীনের জন্য এবং ফ্যাসিবিরোধী আদর্শের জন্য বি 

জীবন বিপন্ন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছ'জন_ন্ডাঃ অটল 

ও ডাঃ সুখা্জি-_কারাগারে। এদিকে . মিত্ররাইপুঞ্জের 
সংবাদপত্র সমূহ জওহরলাল নেহরু, ভাঃ মুখাজি, ডাঃ অটল 
প্রমুখ কারারুদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে এই 
অপবাদ প্রচার কবে চলেছে ঘে ভাবা ফ্যাসিবাদের সমর্থক, 

তাবা গণতন্ত্রের শক্র । সেই মিথ্যা অপবাদের জবাব দেবে 

এ বই ! 

কংগ্রেস মেভিকাল মিশন চীনের উচ্চতম সবকারী 

কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে জনসাধারণ পধ্যস্ত সকলের 

, কাছে যে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়েছিল, তাতে এ-কথা 
নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে ভারতেব জাতীয় কংগ্রেসই ভারতীয়: 
জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি । নয়াদিল্লীব ন্বৈরশাঁসকেবা 
এবং সরকারী আমলারা আকাশপথে নিউ ইয়র্ক ' এবং 

ওয়াশিংটনে যেয়ে ভাড়াটে দালালের হাতে-গড়া সভায় 

ভারতের নামে বক্তৃতা দিতে পারেন * কিন্তু ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেস গান্ধী ও নেহরু-__যে পাঁচজন চিকিৎসককে 
পাঠিয়েছিলেন, তারাই ভারতবাসীদের যথার্থ প্রতিনিধি 
বলে স্বীকৃত হয়েছেন। তাদেরই মধ্যস্থতায় ভারতীয় 
জনগণ চীনের প্রতি নিজেদের শুভেচ্জা ও সৌহার্ঘ্যের বাসী 
পাঠিয়েছিল : চীনের অনন্যসাধারণ প্রতিরোধশক্তির প্রতি 
জানিয়েছিল শ্রদ্ধা, আর বর্তমান মুক্তি-সংগ্রামে চীন- 

ৰ্ 
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কা তাতার মধ্য দিয়ে এই ছৃ'টি প্রাচীন প্রতিবেশী 
জাতির যুগান্ত-সঞ্চিত মৈত্রীকে করেছিল পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত। 
মিশনের সদস্তরা ফিরে আসবার সময় চীনে পক্ষ থেকে 

সেই মৈত্রীর প্রতিদান বহন করে এনেছেন ভাবতে + এনেছেন 

চীনের কৃতজ্ঞতা ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম যেন অবিলম্বে 
জয়যুক্ত হয়, তার এই শুভেচ্ছা । ফিরে আসেন নি শুধু 

একজন। শহীদ দ্বাকানাথ কোট্নিস্ মৃত্যুর পৃত ও 

অবিচ্ছেগ্ধ বাখী-বন্ধনে চীন ও ভারতেব স্বাধীন জনগণের 

মৈত্রীকে দুঢতব কবে দিযে গেছেন । 



লি 

নিরস্ত সেনাবাহিনী, 
“কোন মানুদই ন্বয়ং-সম্পূর্ণ স্বীপর মত নয় প্রতে'কেই মহাদেশের একাট খণ্ড, 

মহাসাগরের একটি অংশ ।"*******০* যে-কোন লোকের মৃতু। আমার জীবনকে খর্ব করে, 
কারণ মানবজাতিরই একটি অংশ আমি , তাই যখন কারও মৃত্যুত ঘণ্টাধ্বনি হয়, আমি 
জানতে চাই না কার মৃত্যু হ'ল। পণ্টাধ্বনি তো হচ্ছে চামারই জন্তা ।” 

জন্ ডান্ (১৮ শতাকর ইংরেজ কবি) ! 

আধুনিক যুদ্ধের হীনতা! ও বিভীবিকাৰ খানিকটা! লাঘব 
কারে সেই «নিরস্ত্র যোদ্ধাব দল,” যারা রণক্ষেত্রের সব বিপদকে 

ববণ কবে--হতাব জন্য নয়, প্রাণদানেব জনা, মআাঘাত 

হানবার জনা নয়, আহতের সেবার জনা । বিবর্তনের 

ধারায় মানুষ যে ভ্রাতৃঘাতী শাখামুগেব চেয়ে উন্নততর জীবে 

পরিণত হয়েছে, তাৰ একমাত্র প্রমাণ বোধহয় এই করুণ।- 

বাহিনী --এই চিকিৎসক, নার্স ও স্টেচার-বাহকের|। 

বুদ্ধ, খুষ্ট, মহম্মদ প্রমুখ মানব-প্রেমিকেরা যুগে যুগে 
সেবার যৈ-আদর্শ প্রচাব করেছেন, সেই আদর্শেরই দীপশিখ। 
জ্বালিয়েছিলেন ফ্লোরেন্দ নাইটিঙ্গেল ক্রিমিয়ার যুদ্ধে। 

'মান্থষের বর্বরতার অন্ধতিমিরজালের .মাবখানে সেই 
দীপশিখা আজও তেমনি ভাম্বর। নার্স ক্যাভেলের দেহ 
পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে, কিন্ত তার আত্মার গতি আজও 
অপ্রতিষ্ঠত। 
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১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্িকাৰব একজন ভাঁরতীয 

বারিস্টার বোযার-যৃদ্ধের বিভীষিকামধ কূপে বিচলিত হাযে এই 
মানবভাব সেনারাহিনীতে যোগ দেন । ভাব নাম মৌহনদাস 

করম্ঠটাদ গান্ধী। তিনি ছিলেন সেই ঘৃণিত, কুষ্ণকায় 

জাতিরই একজন, যাব ওপর আফ্রিকার শ্বেতকাঁয় শাসকবা 

অজক্্ অপমান ও লাঞ্তনা বর্ষণ করতেন । শ্বেতাঙ্গ প্রভৃদেব 

সাআাজ্যেব সশস্ব শক্তিৰ বিকদ্ধে স্বদেশবাসীদের অহিংস 
প্রতিরোধকে সংহত ক'রে, তারই সাহাযো তিনি তাদের 

রাষ্িক অধিকারের জনা সংগ্রাম কবছিলেন । নিজেকে এবং 

নিজের ম্বদেশবাসীদের যাব প্রতিনিয়ত অপমান করেছে, 

তাদের প্রতি ঘণা বোধ করবাব যথেষ্ট কারণ তার ছিল। 

কিন্ত তিনি ছিলেন সেই মহাস্ীদেবই একজন, যাবা যুগে 

যুগে বিদ্বে-বিসংবাদেব বিষাক্ত আবহাওযার আনেক উদ্ধে 

মানবতাৰ পতাকাকে উড্ডীন রেখেছেন । তাই তিনি গে 
তুললেন এক এস্টেচার-বাহক-বাহিনী।” এব কান্ত হ'ল 

যুদ্ধরত সৈন্দেব মধ্য থেকে আহতদেব বহন ক'বে 
হাসপাতালে নিযে যাওয়া । *এ কাজ যেমন শ্রমসাধা"তেমনি 

বিপদ্-সম্থুল। এ কাজে একাধিকবাব তাব জীবন বিপন্ন 
হ'য়েছে। কিন্তু এই “কালো” মানুষটি শুধু বিশ্বাস ও সাহসের « 
অস্ নিয়ে বারে বারে রণক্ষেত্রের অনলবুষ্টিব মধো প্রবেশ 

করেছেন তাদের বীচাবার জনা, যাব! তাকে অপমান করেছে, 
কোন ভারতীয়ের সঙ্গে রেল গাডীব এক কামবা্ধ চডে 
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যেতেও যার! তীব্র ঘুণা বোধ করত । 

গান্ধীজী "ও তাব সহকমীদের বীরত্ব সম্বন্ধে একজন 

প্রত্যক্ষদর্শী ইযুরোপীয় লিখেছেন__ 

“গান্ধীর সম্বন্ধে আমি দেখেছি যে তিনি কখনও 

এমন কোন উপদেশ দেন না, যা কাজে পালন কবতে 

তিনি নিজে অনিচ্ছক। তাই এ ব্যাপাবে মুখ্য অংশ 

গ্রহণ কর' তার পক্ষে ছিল খুবই স্বাভাবিক |. 
কলেন্সোর যুদ্ধের আগের দিন এল রণাঙ্গণের পুরোভাগে 

কাজ করবার আহ্বান। এই এক সহত্র ভাবতীয় 

স্কেচ্ছা-সেবক যথাসময়ে বণক্ষেত্রে পৌছিয়ে যে সেবা 
কবল, তা৷ অমূল্য । অসাধারন উদ্দীপনার মধ্যে যাত্রা, 
ক'রে তারা ঠিক প্রয়োজনে সময় শিয়েভলিতে 
পৌছাল। সেখানে পৌঁছিয়ে তার! ক্ষুধানিরত্তির জন্যও 
অপেক্ষা কবেনি। সবাসরি “মাঃ কবে তারা 

কলেন্সোতে গেল। সাবাবাত তারা মক্রাস্ত পরিশ্রমে 
সেবাব্রত চালাল । 

“সেখানে তাদের খুবু ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হ'ল। 

আহতের সংখ্যা ছিল খুবই বেশী। মুমুষূর্দের নিদারুণ 
* যন্ত্রণা তাদের স্থৃতিপটে জাকা রইল। প্রান্তরে, 

নদীতীবে, সর্বত্র হতাহত সৈন্যদের দেহ স্তুপীকৃত হয়ে 
ছিল। এঁ যুদ্ধে মোটামুটি দেড়শজন নিহত হয় আর 
হত হয় “সাতশ কুড়ি জন। এখানে সাহায্যের 
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'আহ্বানে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবীরা আঁগ্রহসহকারে সাড়া 
দেয় এবং ইফুরোশীয় সহকর্মীদের পাশে ফাড়িয়ে সমান 
নিষ্ঠাভরে কর্তব্য-পালন করে। 

*এই' যুদ্ধের ভীষণতম মুহুর্তে, যখন নদীর পরপারে 

হতাহতের সংখ্যা অনবরতই বেড়ে চলেছিল, সাহাযা- 

কারীর সংখ্যা যখন ছিল নগণা, সেই সময প্রাণের মায়া 

ত্যাগ ক'রে ভারতীয় ন্বেচ্ছাসেবকরা নদী পার হ'ল! 

পরপারে যেয়ে তারা স্বর করল আহতেব সেবা। 

সেদিন ভারতীয়দেব নিপুণ সেবাই আমাদের অনেক 

সৈন্যের প্রাণরক্ষা কবেছিল।. এই ভারতীঘরা 

অনেক সময়েই অবমাননা ও নিধ্যাতন সহ! করেছে, 

, কিন্তু বিশেষ প্রশংসার্হ ভাবে সেবাকার্ধা চালিয়ে তারা : 

ঘেদিন সৈন্যদের অপরিমেয় কৃতজ্ঞত1 অঞ্জন করেছিল 1” 

মানবিকতার এই আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়েই মহাত্মা গান্ধী 
১৯১৪ সনের মহাযুদ্ধের সময সমস্ত রাজনৈতিক বিতর্ক ও 

জাতিবিদ্বেবজাত তিক্ততাকে অগ্রাহা ক'বে একটি 

ভারতীষ স্বেচ্ছাসেবী '়্যাস্থুলেন্স'-বাহিনী গঠন কবেন। 

এর আগে, ১৯১২ * সনে, তুবস্ক বক্ধান যুদ্ধের 

সংঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন, বক্তল্সীত এবং চাবিদিক থেকে 

বিপর্যস্ত অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম কবছিল। পধাপ্ত” 
সংখ্যক চিকিৎসকের অভাবে সহস্র সহস্র আহতের মৃত্া 

স্ান্ ইত্ডিয়ান্ পাটি: টু ঈন্ সাউথ আফ্রিকা' _/ভায়েফ, সি ডাক । 
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হচ্ছিল। সেই সময় বিলাত-ফেরত তরুণ ভারতীয় চিকিৎসক 

ডাঃ মুখ্তার্ আহম্মদ আন্সারি (ইনি পরে কংগ্রেসের 

সভাপতি হন) চিকিৎসক ও শুশ্রাধাকারীদের একটি বাহিনী 
গঠন করেন এবং উপযুক্ত ওষুধপত্র নিয়ে' তুবক্ষে যান। 
ভারতীয় মুসলমানবা এই কল্যাণময় প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত 
করবার জন্য অর্থ-সাহায্য কবতে এগিয়ে আসেন। ডাঃ 

আন্সারি ও তার মেডিকাল মিশনের এই নিঃস্বার্থ সেবাকে 
তুক্ষির৷ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত1 দিয়ে অভিনন্দিত কবেছিল। 

আবিসিনিয়ার ওপর মুসোলিনী ও তার “কালো কোর্তা” 

অনুচবদেব অকারণ আক্রমণ ভারতের জনমতকে এমন ক্ষুব্ধ 

. করেছিল, যা খুব অল্প ঘটনাঈট কবেছে। ভারতের বাদ্িক- 
চেতনার মুখপাত্রৰপে জাতীয় কংগ্রেস আক্রমণকারীদের 

নিন্দা ক'রে এবং আক্রান্ত আবিসিনিয়ার প্রতি সহানুভূতি 
জ্ঞাপন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অসহায় হাবসীদেব 

সাহায্যের জন্য একটি মেডিকাল মিশন পাঠাবাব উদ্দেশ্যে 
নানা রকম পরিকল্পনাও করা হ'তে থাকে । কিন্তু কোন 

পরিকল্পনা কাজে পরিণত হবার আগেই ফ্যম্সিস্ত উচ্চাকাম্মাৰ 

প্রথম শীকাৰ ইথিওপীয়াৰ স্বাধীমতা লুপ্ত হয়। এই শোচনীয় 
দুর্ঘটনার জন্য দায়ী লীগ অফ. নেশন্সের ব্লৈব্য। নিতান্ত 

" অনিচ্ছাসত্বেও ইতালীর বিরুদ্ধে যে-সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
লীগ অনুমোদন করেছিল, তোষণপন্থী ফ্রান্স ও বুটেন 

“সেগুল্িকৈও কাজে পরিণত হ'তে দেয় নি। 
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স্পেনের গৃহযুদ্ধকে অনেকে যথার্থভাঁবেই দ্বিতীয় মহা" 
যুদ্ধের ভূমিক ব'লে মনে করেন। ভারতের বে-সবকারী 
পররাষ্ট্রসচিব পণ্ডিত জণ্ডহবলাল নেহরুব নেতৃত্বে কংগ্রেস 

জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো ও তাব অন্বালবতী নাংসি-ফ্যাসিস্ত 

পৃষ্ঠপোষকদেৰ বিরুদ্ধে অনমনীয প্রতিকুলতাব ভাব গ্রহণ 
কবে। সেবাৰ কংগ্রেস সবপ্রথম প্রাদেশিক আইন 

সভাগুলিতে নিবাচনেব জন্য দীভিয়েছে। অজ নিবাচনী 
বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু স্পেনে সমস্তাকে একটি অতি 
প্রযোজনীয সমস্তাৰপে ভারতীয় জনগণের সমক্ষে উপস্থাপিত 
কবেন। কিছুদিন পৰে জওহবলালেব আত্মীয এবং প্রবীণ 

কংগ্রেসকর্মী ভাঃ জটল স্পেনের গণতান্ত্রিক সবকারেব প্রতি 
'ভব্রবতেব শুভেচ্ছা ও সৌহাদ্যেব বাণী বহন ক'বে স্পেনে যান 

এবং একাই সর্ব প্রযত্বে আন্তর্জাতিক বাহিণীর আহতদের 

?সবা,করেন। পণ্ডিত নেহরু নিজেও একবার সেখানে যেয়ে 

ণতন্ত্রী স্পেনেৰ সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ভাঁবতেব এঁক্যের বাণী 

প্রচার ক'রে আসেন। 

ইতিমধ্যে চীনে আর একটি অধিকতব ভয়াবহ নাটকের 
মভিনয় আরম্ভ হয়েছে। জাপানী রণনীতির বিভীষিকা ময় 

ছায়া ধীবে ধীবে চীনকে আচ্ছন্ন কবছিল। নান্কিংয়ের 

নঘধ-যাঁকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত বলা যেতে পারে' 

ক্রমে চীনের 'গপব জাপানের সববাঙ্গীণ অভিযানে পরিণত 

চচ্ছিল। ইযুবোপ এবং আমেরিকা নিলিপ্য গুদ্ধৃস্তভরে 



১৬ ফেরে নাই শুধু একজন 

দেখছিল কেমন ক'রে শক্তিশালী, যন্ত্রশিল্পে উন্নত, 
“আধুনিক” এবং 'প্রগতিশীল' জাপান প্রাচীন, “অনগ্রসর” এবং 
“অসভা” চীনকে পধ.দস্ত করছে। নিরস্ত্র, ছুর্বল চীনকে 
গ্রাস ক'রে সাম্রাজ্যলিপ্দ, জাপান 'বাচবার স্থান” এবং 
পণ্যবিক্রয়েব বাজার সংগ্রহ করছে --নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী 
দৃষ্টিভঙ্গীতে ইফুরোপ এবং আমেরিকা এর মধ্যে অন্যায় বা 
আপত্তিজনক কিছুই দেখতে পায় নি। কিন্তু বিদেশী 
শাসনের ছুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের আছে; তাই 
চীনের বেদনা তার অন্তরকে বিচলিত করল। স্পেন বা 
আবিসিনিয়ার প্রতি ভারতের সহানুভূতি ছিল অনেকটা 
আদর্শ-নৈতিক-_কিস্ত চীনের প্রতি তার সহান্ুভূতি হ'ল 
আরও ঘনিষ্ঠ, আরও গভীর। ভারতবাসীর কাছে চীন 
পৃথিবীর মানচিত্রে একটি চিহ্মমাত্ নয় + শুধু ভূগোল 'বইয়ের 
মারফত চীনের সঙ্গে ভারতের পরিচয় গড়ে ওঠে নি। চীন 
আমাদেব প্রতিবেশী : হাজার হাজার বছর ধরে তার সঙ্গে 
আমাদের বন্ধুত্ব ও '্লীতির সম্পক চলে আসছে। বুদ্ধ ও 
অশোকের সময় থেকে চীনের সঙ্গে আমব! বাণিজ্য করেছি, 
ধর্ম ও দর্শনের আদান প্রদান করেছি। এই চীনের 
রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব আমাদের স্বাধীনতা -সংগ্রামে 
প্রেরণ। দ্িষেছে--এই সেই সান্ ইয়াৎ-সেনের চীন, চিয়াং 
কাই-শেকের চীন, মাও ৎসে-তুঙ. এবং চু তে'র চীন। চীনের 
জনগণের 'এই জীবন-মরণ সংগ্রামে ভারতবর্ষ তাই নিক্ষিয় 



ফেরে নাই শুধু একজন ১৭ 

দর্শকমাত্র হয়ে থাকতে পারে নি। 
8৯ কিন্তু ভারতের মত শৃঙ্থলিত দেশ কি-ই বা করতে 
পারে ? ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হ'ত, তা হ'লে জাপানের 

বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ ঘোষণ। না করেও সে সমরোপকরণ 
পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য করতে পারত, যেমন ভাবে 
সোভিয়েট রাশিয়া স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে সাহাযা 

করেছিল। তখন ভারতবর্ষের এমনি অবস্থা যে জ্রাপ- 

বিরোধিতার কোন নিদর্শন দেখলেই কর্তৃপক্ষ অসম্তষ্ট হতেন, 
'কারণ চেম্বারলেনের তোষণনীতির প্রভাব তখন তাদের 

চালিত করছিল। জওহরলাল নেহরুর প্রতিভা এমন একটি 

পরিকল্পনা উদ্ভাবন কবল, যাতে ভারতবর্ষ গার চিরস্তুন 
মানব-প্রেমের একটি নিদর্শন দেখাতে পারে এবং চীনের 

গণেয় ছুঃখ-ছূর্শশার অন্ততঃ খানিকটাও লাঘব করতে 

পারে । কংগ্রেস ডাঃ অটলের নেতৃত্ে চীনে একটি মেডিকাল 

মিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সাহাযোর জন্য 

দেশবাসীর কাছে আবেদন করা হ'ল , প্রয়োজনীয় বাবস্থার 
নয একটি কমিটি নিব্বাচিত হ'ল , অর্থ এবং চিকিৎসার 
মাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হ'তে লীগল। মানব-প্রেমিকদেব দান, 
বিভিন্ন রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত ওষুধ ও যন্ত্রপাতি, 
সাধারণের চীদা, এমন কি অভিনয় ও বিচিত্রান্তষ্ঠানের 

ভ্যাংশ পর্যান্ত নিয়ে সাহাধ্য-ভাগ্ডার গড়ে উঠল । মিশনের 

হবার জন্ত অনেক চিকিংসক ৮৪৪ 
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আবেদন করলেন। ডাঃ জীবরাজ মেহ্টা, ডাঃ বিধান“ চন্দ 
রায় প্রসুখখ বিশিষ্ট চিকিৎসকদের এক কমিটির ওপর পড়ল 

মিশনের সদস্য নির্বাচনের ভার। স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও 
অভিজ্ঞতাব কথা বিচার ক'রে তারা! চারজনকে মনোনীত 

করলেন ; ত৷ ছাড়া ডাঃ অটল তো ছিলেনই। 
এদের মধ্যে ডাঃ চোলকারের বয়ম সবচেয়ে বেশী। 

যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনে এই বিপজ্জনক অভিযানের জন্ত যখন তিনি 
প্রার্থী হন, তখন তার বয়স ষাটের কাছাকাছি। চিকিৎসা 

ব্যবসায়ে তার অভিচ্ঞত! বহু দিনের ; নাগপুরে তিনি সবচেয়ে 
খ্যাতনামা চিকিৎসক । জাতীয় আন্দোলনের প্রতি তার 

সক্রিয় সহানুভূতির কথা স্থবিদিত। গান্ধীজীর তিনি একজন 
একনিষ্ঠ অনুগামী । মানবিকতা এবং জাতিপ্রেমই তাঢক' 
এই মিশনের কাজে স্বেচ্ছাসেবক হ'তে প্রণোদিত কম্বেছিল। 

বাকি তিনজনেরই বয়স তিরিশের নীচে । কলকাতার ডাঃ 

মুখাজি এবং শোলাপুরের ডাঃ দ্বারকানাথ কোট্নিস্ (ইনি 

বোম্বাই বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ডাক্তারী পাশ করেন) ছু'জনেই 
অবিবাহিত ;£ মিশনের কাজে এঁরা যেমন একটি মহান্ 
সেবার আদর্শ দেখেছিলেন, তেমনি দেখতে পেয়েছিলেন 
একটি বিপদ্-সঙ্কুল অভিযানের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা । ডাঃ 
বিজয় কুমার বন্থু বামপন্থী রাজনীতিতে উৎসাহী কর্মী এবং 
চীনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ডাঃ বন্থু বিশেষ সৌভাগ্য- 
ক্রমেষ্রনির্বাচিত হ'তে পেরেছিলেন ; কারণ তাঁর আবেদন 
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কববার আগেই কলকাতার ডাঃ রণেন মেন মিশনেব সদস্ত 

নিরাচিত হয়েছিলেন । কিন্ত পুলিশ তাকে কম্যুনিস্ট বলে 
সন্দেহ করে, তা ছাড়া এর আগে কয়েকবার তিনি বাজ- 

নৈতিক অপরাধে দণ্ডিতও হয়েছিলেন সেই জন্যই ্টাব 

পক্ষে চীনযাত্রার ছাড়পত্র পাওয়া সম্ভব হ'ল না। তাই 

শেষ মুহুর্তে ডাঃ বনু তার পবিবর্তে মনোনীত হ*লেন। 
১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাষের শেষদিকে তারা পাঁচজন 

বোশ্বাইয়ে এলেন। পবস্পরের সঙ্গে এই তাদের প্রথম 

সাক্ষাৎ। ডাঃ অটল শেষমুহুর্তেব সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাব 
দায়িত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত , প্রবীণ ৪ বিজ্ঞ ডাঃ চৌোলকাবেব 

উৎসাহের মধ্যে একটা গান্তীধের ভাব ; আর তিনজন তকণ 

দদজ্য উৎসাহ উদ্দীপনায় পূর্ণ_বিপদের বোমাঞ্চকর আশঙ্কায় 
তাদের *তরুণচিত্তে এমেছে এক অসমসাহসিক আনন্দে 

জোয়ার ! বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উঞ্চোগে 
অনুষ্ঠিত এক সভায় বোম্বাইয়ের জনসাধারণ এই পাঁচজন 
চিকিৎসককে আস্তরিক বিদায় অভিনন্দন জানাল । সভানেত্রী 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাদের সন্বোধন ক'রে বললেন, 

“আপনার এক বিপদ -সঙ্কুল ফাজের ভার নিয়েছেন। চীনা 

সহকর্মীদের পাশে দীড়িয়ে, চীনের স্বাধীনতাব জন্য 
আপনাদের হয়ত প্রাণ পর্ন্ত বিসর্জন দিতে হ'তে পাবে 1” 

চাঁর বছর পবে যখন চীন থেকে দ্বারকানাথ কোট্নিসের মুস্রা- 

সংবাদ আসে, তখন শ্রীমতী নাইডুর এই ভবিত্ৎ-বাণীক, মত 
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কথাগুলি আমাদের মনে জেগে উঠেছিল। কিন্তু *১লা 

সেপ্টেম্বর যখন বোস্বাইয়ের ব্যালার্ড পীয়ার থেকে পি. এগু ও. 

কোম্পানীর পরাজপুতানা” জাহাজে ক'রে মিশনের সদস্যদের 
যাত্রা সুরু হয়, তখন কোন উদ্বেগ বা আশঙ্কা তাদের হৃদয়কে 

ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে নি। 

বোম্বাইয়ের চীনা অধিবাসীরাও মিশনকে বিদায় 
অভিনন্দন জানাল। এই অন্থষ্ঠানে মিশনের সদস্যদের 
মাল্যভূষিত করা হ'ল । চীনা ছেলেরা চীনের জাতীয় সঙ্গীত 
গাইল। চীনের সরকার ও জনসাধারণের পক্ষ থেকে চীনের 
সহকারী কন্দাল এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের 
তরফ থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু সেখানে উপস্থিত 
থেকে মিশনকে আবার তার যাত্রাকালীন শুভেচ্ছা! জানান। 
তার সঙ্গে এসেছিলেন মি: ও মিসেস. হাঘথীসিং এবং “বোম্ে 
ক্রনিকৃল্”-এর সম্পাদক মিঃ এস. এ. ব্রেলভী। 

মিশনকে বিদায় দিতে জাহাজঘাটে ধার এসেছিলেন, 

তাঁদের মধো ডাঃ কোট্নিসের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাই ছিল 
বেশী।, এদের মধ্যে অনেকেই তার মেডিকাল কলেজের 

সহপাগ। ভার বয়ক্ক পিতা মাতাও এসেছিলেন । জাহাজে 
উঠবার ময় কোট্নিস্ যখন তাদের প্রণাম করলেন, তার! 
বীরসম্ভানকে জানালেন আশীবাদ। 

মধ্যরাত্রে এই পাঁচজন “নিরস্ত্র যোদ্ধা”কে নিয়ে জাহাক্ত 

ছাড়ল “তাদের সঙ্গে ছিল-_ 
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একটি য্যান্ুলেন্স, ট্রাক্, | 
একটি ফ্যান্থুলেন্স, কাব, 
ষাট বাক্স ওষুধ ও অস্বোপচারের যন্ত্রপাতি, 
একটি বহনযোগ্য একসবে'ব যন্ত্র, এবং 

সমগ্র জাতির শুভেচ্ছা, যে জাতিব পক্ষ থেকে ভাব চীনে 

নিয়ে চলেছিলেন, শুধু চিকিৎসার সাজ-সবঞ্জামঈ নয, সেই 

সঙ্গে আশা, বিশ্বাস এবং সহযোগিতাব বাণী ৪ । 



অভিযানের ভূমিকা 
“আমি চীনে চলেছি-_কিন্তু আমার স্বদয় থাকবে ভারতবর্ষে। চীন ও ভারত 
আমার মনে এক হয়ে মিশে যাবে। চীনের জনসাধারণের সাহস ও অদম্য আশাবাদ, 
বিপদের দামনে দীডিয়ে তাদের একতাবদ্ধ হবার ক্ষমতা-_এরই কিছুটা আমি চীন থেকে 
নিযে আসব, এই আমার আশা ।” 

--জওহরলাল নেহরু 

(১৯৩৯ সনে চীনবাত্রার প্রান্কীলে বন্ত তা)। 

“রাজপুতানা” জাহাজের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামকক্ষ 
মুখর হয়ে উঠেছে যাত্রীদের উতন্থক গুঞ্জন-ধ্বনিতে 

“না, নাঃ ভারতসরকারের তরফ থেকে তারা যাচ্ছেন না। 
তাদের পাঠাচ্ছে গান্ধীর কংগ্রেস ।” 

“তাদের দেখেছেন আপনি ?” 

“এই যে তারা আসছেন 1” 
ছু'একজন পদমর্যাদান্ষীত “বড় সাহেব” ছাড়া যাত্রীরা 

সবাই মিশনের সদস্তদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উৎসুক 
হয়ে উঠেছিলেন । শাদা গান্ধীটুপিতে তাদের পাঁচজনকে 
সহর্জেই চিনতে পারা যাচ্ছিল। অল্লক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা 

/র সঙ্ে আলাপ জমিয়ে নিলেন। চীনের সম্বন্ধে যাদের 
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ডিভি দেই সব হুইন্থিপায়ী ইয়ুরোপীয 
বণিক-প্রতিনিধির! সুদূর প্রাচ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানের 
গভীরতা দেখিয়ে মিশনদের সদস্যদের তাক লাগিষে 

দেবার চেষ্টা করল। মহিলা যাত্রীর জাহাজের সামাক্তিক 
জীবনে_ নাচ, তাসখেল! ইত্যাদিতে-_তাদের আকুষ্ট করবার 

প্রয়াস পেলেন। কিন্তু যে ছু'জন চীনা যাত্রী জাহাজে ছিলেন, 
মিশনের ডাক্তারর! স্বভাবতঃই তীদের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট 
হ'লেন। তারাও এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের সুযোগ 

পেয়ে আনন্দিত হ*লেন। এই ছু'জনের মধ্যে যিনি বয়সে 

বড়, তিনি ছিলেন কলম্বিয়া বিশ্ববিস্ভালয়ের ড্র চাও টি. 
চী, পি-এইচ. ডি। ইনি একজন খাতনামা অর্থনীতি-ও , 

সমাজতব্ব-বিদ্, “য্যামেরেশিয়া” পত্রিকার সম্পাদক এবং 
ছইন্স্টিট্যুট অফ. প্যাসিফিক রিলেশন্সের' একজন সভা । 
অপর চীন! যাত্রীটির নাম মিঃ ওআঙ.। ইনি ইংলগু থেকে, 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে ফিরছিলেন। দেশপ্রেমের উচ্ুসিত 

আবেগে এর মন ছিল পূর্ণ। নির্যাতিত মাতৃভূমির সেবায় 
নিজের নবাজিত বিদ্ভাকে , প্রয়োগ করবার আগ্রহে ইনি 
আকুল হয়ে উঠেছিলেন। মিশনের সদস্তরা আধুনিক 
চীন সম্বন্ধে এডগার সো, জ্্যাগ্নেস্ ন্মেডলী প্রভৃতি, 
লেখকদের বই পড়তে সুরু করেছিলেন। তাই এই ছু'ভন 

শিক্ষিত এবং দেশপ্রেমিক চীনবাসীর কাছ থেকে চীন-সম্থন্ধে 
নিজেদের জ্ঞানকে প্রসারিত করবার স্থযোগ পেছে তারা 
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থুব আনন্দিত হলেন । বিশেষ ক'রে ডাঃ চী'র কাছ থেকে 

তারা চীনের বিভিন্ন সমস্তা সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানলাভ 

করলেন। 

প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে ইতালীয় জাহাজ “কস্তে ভার্দেগতে 
করে মিশনের সভ্যবা চীনে যাবেন। কিন্তু সে সময়ও 

ফ্যাসিস্তরা তাদের জাপানী স্বগোত্রদের প্রতি সহানুভূতি 

পোষণ করত। চীনের জন্য চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম বহন 

করতে ইতালীয় জাহাজ কোম্পানী রাজী হু'ল না। তাই 

শেষ মুহুর্তে আগের বন্দোবস্ত নাকচ ক”রে বৃটিশ পি. এগ ও. 

কোম্পানীর “রাজপুভানা” জাহাজে মিশনকে পাঠান! হ'ল। 
চারবছর পরে জার্শাণ সাবমুরিণের আক্রমণে এই 
“রাজপুতানা” জাহাজ জলমগ্ন হয়। 

মিশনের তিনজন তরুণ সদস্ত কোট্নিস্, বন্থু ও সুখাজির 
এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা। এই নৃতন অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই 

তাদের মনে চাঞ্চল্য জাগাল। পড়াশুনো ব! চীন! বন্ধুদের 

সঙ্গে আলাপের অবসরে তারা ডেকের ওপর চড়িয়ে 

দেখতেন উড়ন্ত মাছের গতিবিলুস কিংবা অস্তরবির আভায় 
উদ্ভাসিত মেঘের বিচিত্র বর্ণালী। জাহাজ তখন আরব 
“সাগরের ওপর দিয়ে অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে । 

কলম্বো থেকে ক্যান্টন পর্যস্ত প্রত্যেক বন্দরে স্থানীয় 
জনসাধারণ মিশনকে সম্বর্ধনা জানাল। কলম্বোতে জাহাজ 

পৌঁছার অতি প্রত্যুষে__কিন্ত খবরের কাগজের সংবাদদাতারা, 
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উিডিউরী সমাজের প্রতিনিধিরা এবং কলঙ্ে 

বণিক-সভা! ও রেড ক্রশের প্রতিনিধিরা আগে থেকে 
মিশনকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জাহাঁজঘাটীয় উপস্থিত 
ছিলেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে তাদের আতিথেয় সৎকাবে 

আপ্যায়িত করা হ'ল, তারপর মোটরে ক'রে তাদের নিষে 

যাওয়া হ'ল বেতার কেন্দ্রে । সেখানে ডাঃ অটল মিশনেব 
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'বে একটি বেতার-বক্তৃতা৷ দিলেন । 
অপরাহ্েও একটি জন সভায় ডাঃ অটল অসাধারণ বাগ্মিতাব 

পরিচয় দিলেন । (%/ ৯9০১) 
চারদিন পরে তারা পেনাঙ, বন্দরে পৌছালেন। সেখানে 

একটি বিরাট চীন! ও ভাবতীয় জনতা তাদের অভ্যর্থনা 
জানীল। জাহাজ যখন বন্দবে ভিড়ল, চীন] ছাত্রীরা তাদের 
উদ্দীপনাঁময় জাতীয় সঙ্গীত “চিলাই” (জাগে!) গাইছিল। 
মিশনের সভ্যরা এরপৰ চীনের সর্বত্র এই গানটি শুনেছেন । 

শোভাযাত্রা! ক'রে তাদের চাইনিজ এসোসিয়েশন হলে নিয়ে 

যাওয়া হ'ল । সেখানে যথারীতি সন্বদ্ধনান্ূচক বক্তৃতা ও 

খন্যবাদ-জ্ঞাপনের পর তাদের ভারতীয় ও চীনা জাতীয় 
পতাকা উপহার দেওয়া হা'ল। .এবপর তারা নেক 

শোভাযাত্রার পুরোভাগ অধিকার করেছেন, কিন্তু পেনাডে 
এই প্রথম শৌভাবাত্রার অভিজ্ঞতায় ভারা একটু অপ্রতিভ 
হয়েছিলেন, কারণ বীর বা দেশনেতা ব'লে সম্মানিত হবেন, 
এমন প্রত্যাশা তারা করেন নি। 
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সিঙ্গাপুরেও একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হ'ল। সিঙ্গা- 
পুরের স্থরম্য পোতাশ্রয়ে যখন তাদের জাহাজ ভিডল, তীর 

থেকে ভেসে এল “বন্দেমাতরম্” এবং “চিলাই”-এর মিলিত 

ধ্বনি। চীনগণতস্ত্রের পতাকার পাশে ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত 

জাতীয় পতাকা উড়ছে, এ দৃশ্য দেখে তাদের অন্তর আনন্দে 

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। এ যেন চীন-ভারতের একোর 

স্থসমঞ্জজ রূপক! জাহাজ থেকে নামতেই চীনা মেয়েরা 

তাদের গলায় মাল পরিয়ে দিল। তারপর মোটর গাড়ীর 
এক শোভাযাত্রা করে তাদের চীনা বণিক সভায় নিয়ে যাওয়া 

হ'ল। সেখানে চীনা অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তার 

অভ্যধ্িত হু'লেন। পরে স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীর। 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে তাদের সম্বর্ধনা জানালেন । 
সিঙ্গাপুরে তারা যে বিপুল অভার্থনা পেলেন, তা ভারা 
ভুলতে পারবেন না, কারণ সেখানে তাদের এভ মালা 

পরানে! হয়েছিল, আর এত ফুল ছড়ানো হয়েছিল তাদের 

গায়ে, যে তদের কাপড়-চোপড় তাতে নষ্ট হয়ে যায়। 
জাহাজে কিরে, পোষাক বদলিয়ে, তবে তাঁরা একটি নৈশ 
ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে পারেন। ঠিক মধ্য 
রাত্রিতে তাদের জাহাজ ছাড়ল; সকৃতজ্ঞ স্মৃতির আবেগে 

অভিভূত হৃদয়ে তার! সিঙ্গাপুর থেকে বিদায় নিলেন । 
হংকং-এ পৌছাবার আগেই তারা জাপানীদের কানু 

মু এক অপ্রত্যাশিত “অভার্থনা” পেলেন- যুদ্ধজাহাজ, 
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কুক্তার, সাবমেরিন ও বিমানবাহী জ্তাহাক্তেব এক বিবাউ 

বহর “রাজপুতানা”র পাশ দিয়ে চলে গেল। বৃটেন তখনও 
জাপানের মিত্রভাবাপন্ন নিরপেক্ষ জাতি । জ্ঞাপানী নাবিকবা 

যখন তাদের ডেক থেকে পি. এগ ও. কোম্পানীর এই 

জ্ঞাহাজখানাকে দেখছিল, তখন তার ভাবতেও পারে নি যে 

এই জাহাজে করেই পাঁচজন ভারতীয় চিকিৎসক চলেছেন 
জাপানের সাত্্রাজ্যবাদী সেনাবাহিনী ও বিমানবহারের দ্বারা 

অ[হৃত চীনের শুঞ্খষা করতে । 

১৪ই সেপ্টেম্বর তার! হংকংএ পৌছালেন। দ্রাক্তপুতানা” 
জাহাজ থেকে যখন তীর! নেমে গেলেন, তখন যে বিগত 

পক্ষকালের শ্রখস্মতি তাদের মনকে বিচলিত করেনি, এমন 

নয়_-কিন্ত সামনে যে রোমাঞ্চকর অভিযান রয়েছে, তারই 

চিন্তাতে তখন তাদের মন অধিকতর আকৃষ্ট । যাত্রাপথে 
তারা'ষে কেবল বই পড়ে এবং চীনা বন্ধুদের কাছে শুনে 
রণবিধ্বস্ত চীন সম্বন্ধে অনেক তথা সংগ্রহ করেছিলেন, তাই 

নয়- পরস্পরকে বেশ ভাল ক'রে জানবার স্থযোগও তাদের 

হয়েছিল। এই ছু'সপ্তাহে তারা নিজেদের অনেক চরিত্রিক 
স্বাতন্ত্র ও উগ্রতাকে দমন করেছিলেন এবং পরস্পরের মেক্তাক্ত 

ও রুচির সঙ্গে নিজেদের খাঁপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তারা 
এক এক জন এক এক প্রকৃতির মানুষ-__ডাঃ অটল প্রবীণ 

এবং বন্ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সম্পরন একজন বিশ্বপ্রেমিক, তীর 

রাজনৈতিক মতামত স্পষ্টভাবে বামপন্থী ; ডাঃ ঘেবেলকার 
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নাগপুরের খ্যাতনাম। প্রবীণ চিকিৎসক, তিনি গান্ধীপন্থায় 
নিষ্ঠাবান, নিরামিশাধী এবং দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসকর্মী ; ডাঃ 
মুখার্জি অবিবাহিত বাঙ্গালী তরুণ, ছুঃসাহসিক অভিযানের 

প্রেরণায় তিনি অন্ুপ্রেরিত ; উৎসাহী এবং চট্পটে মারাঠী 
যুবক ডাঃ কোট্নিস্ এরই মধ্যে চীনাভাষা খানিকটা আয়ত্ত 
করেছিলেন ; ঢাকার তরুণ ডাঃ বন্থু ছিলেন বাজনীতিতে 
বিশেষ আগ্রহশীল । 

ডাঃ অটল মিশনের নেত। নিবাচিত হয়েছিলেন । লোকাকে 
মুগ্ধ করবার অপরিসীম ক্ষমতা এবং সহান্ুভূতিশীলতাব দ্বাবা 
তিনি তার সহকর্মীদেব চিন্তে গভীর প্রভাব বিস্তার 
করেছিলেন । আজীবন চিকিৎসাশাস্ত্র এবং প্রগতিপন্থথী 

বাজনীতির চর্চা ক'রে তিনি এক অফুরস্ত গল্পের ভাণ্ডার সংগ্রহ 
করেছিলেন, ' তাছাড়া কথা বলবার ক্ষমতা ছিল তার 
অসাধারন । স্পেনের গৃহযুদ্ধের সম চিকিৎসক রূপে তিনি 
যে অভিজ্ঞত1 অর্জন ক'রেছিলেন, তার কাহিনী সবার সহকর্মরা 

আগ্রহভরে শুনতেন । তার মধ্যে তারা চীনে নিজেদের 
ভবিষ্য্চ অভিযানের পূর্বাভাষ পেতেন। 

হংকং-এর কৌলুন £জটিতে চীন সরকারের প্রতিনিধিরা 
এবং স্থানীয় ভারতীয় অধিবাসীরা! মিশনকে অভ্যর্থনা ক'রে 

নিলেন । এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সম্পাদক, 

প্রকাশক এবং রাজনৈতিক কর্মী শ্রীযুক্ত অম্বত লাল শেঠ । 
জীযুর্তী শেঠ এবং নন্যান্য ভারতীয়দের সঙ্গে তারা একটি 
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মধ্যাহ্ছভোজে যোগ দিলেন। চীন। বণিক সভার তরফ 

থেকে একটি চায়ের আসরে তাদের সন্বদ্ধিত করা হ'ল । 
সেখানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন চীনের 

অর্থসচিব মিঃ টি, ভি. সঙ, চীন! রেড্ ভ্রুশের সর্বাধ্যক্ষ 
ডাঃ উ এবং রণাঙ্ণ থেকে সগ্ভ-প্রতাবৃত্ত হু'জন 
নিউজীল্যাণ্ডের ডাক্তার। 

এত ভোজ এবং আপ্যায়নের কথ কিন্তু মিশনের সভাব! 

এর আগে কল্পনাও করেন নি। তাদেব চীনে আসবাব 

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আহত চীনা দেশপ্রেমিকদেব সেবা 

করা। দেশের অভাস্তরের শোচনীয় অবস্থার কথা জানতেন 

বলেই এত সব সাড়ম্বর অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নে ভাবা খুব 
অপ্রস্তত হয়ে পড়লেন। তবেষে আগ্রহ ও আন্তরিকতা 

নিয়ে চীমা এবং ভাবতীয় স্বাই তাদের আরন্ধ সেবা ব্রতের 

প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছিল তা গভীরভাবে তাদের অস্তুব স্পর্শ 

করেছিল । বন্ত্বতঃ অটল, চোলকার, মুখাজি, বনু বা 

কোট্নিস.কে ব্যক্তিগতভাবে কেউ সম্মান দেখাচ্ছিল না তারা 

ষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ভারতের সেই জাতীয় কংগ্রেসকেই 

সবাই সম্মান দেখাচ্ছিল তাঁদের উপলক্ষা ক'বে। তারা 

সেখানে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও জওহরলালের প্রতিনিধি , তারা 

সেখানে ভারতীয় জনগণের সৌহাদ্য ও শুভেচ্ছার দূত ! তাদের 
সম্মানে যে স্বাস্থ্যপান কবা হয়েছিল, তাদেব অভ্যর্থনা 

জানাবার জন্য যে-সব বক্তৃতা দেওযা' হযেছিল, তার মধ্যে 
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চীন-ভারতের এঁক্য এবং ভ্রাতৃত্বেরই স্বীকৃতি ছিল। এই সব 

স্বাগ্রত-সম্ভাষণ ও প্রশস্তির উত্তরে ডাঃ অটল কখনও মিশনের 

এই বৈশিষ্ট্যের গুপর জোর দিতে ভোলেন নি; এ-কথাও 
তিনি বলতে ভোলেন নিযে এই ছুই মহাজাতির ন্ুপ্রাচীন 

আতৃত-বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে তাদের উভয়ের স্বাধীনতা- 

সংগ্রামের দ্বারা, একের সংগ্রাম জাপানী যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে, 
আর অপরের সংগ্রাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে । 

এঁতিহ্যের দিক দিয়ে এবং ভৌগোলিক হিসেবেও হংকং 

'চীনেবই মন্তভূক্তি। কিন্তু ১৯৩৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসেও 
বুটিশের অধিকারতুক্ত থেকে এই বন্দর শ্ুদুর প্রাচ্যে 
সাম্রাজ্যবাদ-প্রসারেব চিরপুরাতন কাহিনীকেই স্মরণ করিয়ে 
দিচ্ছিল। চীনগণতস্ত্রের অস্থযর্থান এই সাস্রাজ্যবাদকে সংযত 
করলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারেনি । এই আন্তর্জাতিক 

বসতিযুক্ত এবং উন্নামিক বাণিজ্যিকভাবে পুর্ণ হংকং বন্দরের 
শান্তিপূর্ণ আবহাওয়াতেও ভারতীয় চিকিৎসকরা রণদেবতার 
আতপ্ত শ্বাস অনুভব না ক'রে পারেন নি। হংকং-_ক্যান্টন্ 
(রেলপথের ওপর জাপানীর৷ বারবার বোম বর্ণ করছিল । 

দেশের অভ্যন্তর থেকে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থী এখানে 
উপস্থিত হয়েছিল । হ্ানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যারা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই চীনাদের মধ্যে একটা সুপরিলক্ষিতব্য 

তীব্রতা ও অকথিত ঘ্বণার ভাব ছিল সেই সব জাপানীদের 

বিরুদ্ধে, যারা তখনও সেখানে বাস করছিল। যুনিয়ন 
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জ্যাকের আশ্রয়ে এট সম্ভবপর বিভীষণ-বাহিনী ডাক্তাব ও 
দন্ত-চিকিংসকেব মুখোস পরে সেখানে বাস করছিল। 
ভোর বেল! ভারতীয় চিকিৎসকবা তাদের হোটেলের 
জানাল দিয়ে দেখতে পেতেন চীন! বে-সামরিক অধিবাসীরা, 
এমন কি শিশুর! পর্ষস্ত, কুচকাওয়াজ করছে এবং সামরিক 

শিক্ষা গ্রহণ করছে । শিশুব। পর্যস্ত রাইফেল নিয়ে কুচ- 
কাওয়াজ করছে কেন, এ প্রাশ্ের উত্তরে একজন বৃদ্ধ চীন! 

ভদ্রলোক তীত্র আবেগের সঙ্গে বললেন, “আমরা দীর্ঘস্থায়ী 
যুদ্ধের জন্য প্রস্ভত হচ্ছি ।” 

সতেরোই সেপ্টেম্বর মিশন “ফ্যাটশুন্৮ জাহাজে করে 
ক্যান্টন অভিমুখে যাত্রা করলেন । জাহাজ ধীরগতিতে “পার্ল” 
নদীব ব-বীপ অতিক্রম কবতে লাগল । জাহাজের ডেক 
থেকে মিশনের সভ্যরা এই প্রথম চীনদেশের অভ্যন্তরভাগের 

দৃশ্য দেখতে পেলেন। এবার তার! চীনগণতন্ত্রের অধিকার- 
ভুক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করেছেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধীর- 

বঙ্কিম-রেখায় চিহ্নিত পাহাড়ের কোলে বিস্তৃত রয়েছে চীনের 

উর্বর উপত্যক!। এই সেই শ্রীময়ী ধরিত্রী (039০0. 1807) ! 

__হাজার হাজাব বছব ধরে" সরল, শান্তিপ্রিয় চীনাবা 

নিজেদের শ্রমেব স্বেদেও শোণিতে একে উর্বর করে তুলেছে । 

এই ম্বত্িকায় তারা শস্ত উৎপাদন করেছে ; সম্তানসম্ভতিকে 

লালিত করেছে ;ঃ করুণায় নিঞ্চ, স্থপরিণত একটি জীবন- 
দর্শন এবং একটি স্থায়ী সভ্যতা গড়ে তুলেছে। কিন্ত আজ 
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এ দেশের ওপর" পড়েছে মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকাময় 
কৃষচ্ছায়া। গভীর নিয়তিবিধানের অনুভূতি নিয়ে ভারতীয় 
বন্ধ পাঁচজন তাকালেন চীনের উর্বর মৃত্তিকা থেকে আকাশের 
দিকে। সুস্পষ্ট রক্ত-রেখা-চিহ্নিত তিনটি জাপানী বোমাবা 
বিমান অশিব শকুনীর মত নীচে নেমে এল ; ক্ষণকালের জন্য 

জাহাজের মাথার ওপর স্তব্ধ হয়ে থেকে তারা উড়ে চলে 
গেল দূরে । 



“নয়-এক-আট” 
“স্বাধীন এবং দৃপ্ত চীনবাসীগণ । 
নক্ষত্র হোক তোমাদের অঙ্গ-তুষণ__ 
বন্ধুর ভূমি কর্ষণ ক'রে 
লাভ কর তোমাদের শ্রমের শশ্য-নম্পদ । 

সংগ্রাম কর স্বদেশের জন্য, 
স্বাধীনতা এ এল .ব'লে। 
মানুষকে উপনীত হ'তে হবে 
বিশ্ব-শান্তির মহান্ তীর্ঘে__ 
যেখানে ন'ভানীলিমায় রবির সি ত-কিবণ 
উজ্জ্বল পতাকাব লোহিত ন্সত্র খান ।' 

ৃ সন্চীনিব জাতীয় পতাকা-সঙ্গীত। 

দক্ষিণ চীনের প্রধান নগব কান্টন একদিন ছিল শিল্প- 
বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র। কিন্ত আজ সে নগব রণবিধ্বস্ত ! 

বড় বড় অট্রালিকা ধ্বংসর্তূপে পরিণত হয়েছে কিংব! 

গুলিবর্ষণে ছিত্রবিচ্ছিদ্র দেওয়ালে ওপর ভর দিয়ে 
বিপজ্জনকভাবে ছাড়িয়ে আছে, স্কুল এবং হাসপাতাল পধন্ত 

রেহাই পায় নি এই ব্যাপক ধ্বংসের হাত থেকে: পুর্ব 
এশিয়ায় জাপানের “সভ্যতাঙ্গীয়ী” অভিযানের এইগুলিই 

তিক্ত এবং মুখব স্মাবক ! | 
যুই হোক্, প্রয়োজনই উদ্ভাবনার উৎস! ধ্বংসপ্রণালীর 

সঙ্গে সঙ্গে তাল বেখেই গড়ে ওঠে আত্মরক্ষার কৌশল ! 

জাপ বোমার বিমানের হাত থেকে বাঁচবার মত অজ্ুসজ্ঞা 

তত 
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ক্যান্টনের ছিল না; এমন কি বিমান হানার "হাত 

থেকে রক্ষা পাবার মত আশ্রয়-স্থানের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত 

অপ্রচুর। তাই ক্যান্টনের অধিবাসীরা পতনশীল বোমার 
গতিরোধ করবার জন্য নিজেদের বাড়ীর ওপর কতগুলি 
বাশের ছাদ তৈরী করেছিল- নিরাপত্তার এ কৌশল যেমন 
শোচনীয়, তেমনি অনুন্নত। তবু এ কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়নি। যে ক'টি বাড়ী তখনও অক্ষত ছিল, তাদেব 

বাঁচিয়েছিল এই ভ্কুর, কিম্তুত-কিমাকার বাশের ছাদ ! 
দক্ষিণ-পূর্ব চীনে যুদ্ধের গতি তখন অনবরতই জাতীয় 

সেনাদলের প্রতিকূলে চলেছে। ইতিমধ্যেই গুজব রটেছিল 
ষে ক্যান্টন থেকে বে-সীমরিক অধিবাসীদের সরিয়ে নেওয়া 

হবে ; সন্তবতঃ সহরটি একেবারেই ছেড়ে দিতে হবে। 

মিশনের ক্যাণ্টনে পৌছাবার পরদিন-_১৮ই সেপ্টেম্বর__ 
১৯৩১ খুষ্টাব্ের মুক্দেন-ঘটনার সপ্তম বাধিকী। এই ঘটনা 
শুধু চীনের ওপর জাপানী আক্রমণেরই সুচনা করে নি, 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও প্রারস্তিক বলা যেতে পারে একে। 

জাতীয় অবমাননার স্মারকরূপে প্রতি বংসর এই বাধিকী 
উদ্যাপিত হয়। সাধারণতঃ একে বলা হয় “চিউ-ই-পা” 
(“নয়-এক-আট;” অর্থাৎ নবম মাসের অষ্টাদশ দিবস )। 

“নয়এএক-আট!”  প্নয়-এক-আট 1৮ এই তারিখটি 
চীনের জাতীয় চেতনায় অগ্মি-অক্ষরে লেখ রয়েছে, স্মৃতিপটে 
আক শপথের মত। এই অনুষ্ঠান এবং এই ধরণের অন্যান্য 
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শোচনীয় ঘটনাৰ বাধিকীর মধ্য দিয়ে চীনারা শক্রর প্রতি 

তাদের প্রতিশোধস্পৃহাকে সর্বদা জাগিয়ে রাখে । 
ক্যাণ্টন সহরে ১৯৩৮ সনেব “নয়-এক-আট” দিবসের 

সূত্রপাত হ'ল খুব উপযুক্ত ভাবেই-_বিমান হানার সঙ্কেত- 
ধ্বনির মধ্য দিয়ে । মিশনেব সভ্যরা এব পর যতদিন চীনে 

ছিলেন, তার মধ্যে এ বকম সঙ্কেতধ্বনি শত শত বাব 

শুনেছেন। কিস্ত এই তদের প্রথম অভিজ্ঞতা ! ক্রমে 

তঁশরাও চীনাদেরই মত বিমানহান। সম্বন্ধে বেশ নিধিকাব 
হ'তে শিখেছিলেন £ কিন্ত সেদিন যখন তারা সঙ্কেতধ্বনি 

শুনে তাড়াতাড়ি বিছানা! থেকে লাফিয়ে ওঠেন, তখন তাবা 
বীতিমত ভয় পেয়েছিলেন । বাইরে বাস্তায় কিন্তু আতঙ্ক 

বা" ব্যস্ততার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। বেশ শান্ত, 
নিরুদ্বিগ্ন পদক্ষেপে যে ধার কাজে চলেছে। ক্যাণ্টনে 

এতবার বিমাঁন-হান1 হয়ে গেছে, ষে স্থানীয় অধিবাসীব! 

সন্কেতধ্বনি শুনে আর ভয় পেত না। পরে জান। গেল, 

সেদিন শুধু সতর্কতার জনা সক্ষেতধ্বনি কৰা হয়েছিল । 
সহর থেকে দৃবে জাপবিমান দেখা গিয়েছিল, কিন্তু“ ভাবা 
সেদিন সহরেব ওপব হানা দেয়নি খানিকক্ষণই পবেই 

নিরাপত্তার সঙ্কেত ধ্বনিত হ'ল। 
বৈশিষ্ট্য-গ্ভোতক গান্ধীটুপি ছাড়া আগাগোডা খাকিব 

সামরিক পোষাকে সঙ্জিত হয়ে তার! একখান। য়্যান্থুলেন্স 
গাড়ীতে ক'রে সহব দেখতে বেবোলেন। গাড়ীখ্ানাৰ 
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আগাগোড়া গুলির আঘাতে ছিদ্রবিচ্ছিন্র-_খুব নীচু থেকে 
একখানা জাপানী বিমান এর ওপর গুলি চালিয়েছিল। 

গাড়ীর ছাদে এবং ছ'পাশে যে বড় বড় ক'রে রেড ক্রুশের 

চিহ্ন আকা ছিল, তা তারা গ্রাহাও করে নি। 

প্রথমেই তারা গেলেন একটি স্থৃতিস্তস্ত দেখতে । মাঞ্চু 

সম্রাটদের শাসনকালে যে বাহাত্তর জন বিভ্রোহী বীর 
কোআন্টুঙ. প্রদেশের শাসনকর্তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র 

করেছিল, তাদেরই স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই স্তস্ত। 

বাহাত্তর জন শহীদের উদ্দেশ্যে বাহাত্তরটি পাষাণ-কলকে 

গড়া এই স্তম্তে তার ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 

মাল্যদান করলেন । ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সাংহাইতে জাপানীদের 

সঙ্গে সংঘর্ষে “উনবিংশ পন্থা! বাহিনীর” যাদের মৃত্যু হয়েছিল, 
সেই শহীদদের সমাধির ওপরেও তারা মাল্যার্পণ করলেন। 

তারপর সুসজ্জিত “সান্ ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল হলে” 

যেয়ে তারা চীন গণতন্ত্রের স্থাপয়িতার তৈলচিত্রকে 
মাল্যভূষিত করলেন। একটি বোমার আঘাতে তৈলচিত্রটির 
খানিকট। ক্ষতি হয়েছিল, কিন্তু নীরব শ্রদ্ধাভরে তার জামনে 

ঈাড়িয়ে তাদৈর মনে হ'ল, চীনা দেশপ্রেমিকদের হৃদয়ে হৃদয়ে 
সান্ ইয়াৎ-সেনের যে-ছবি আকা রয়েছে, জাপানীরা কখনও 

সে-ছবি মুছে দিতে পারবে না। 

সন্ধ্যাবেলা “নয় এক-আট"” বাধিকী উপলক্ষ্যে এক 

বিরাউ শোভাযাত্রা নগর প্রদক্ষিণ করল। পথের ধারে 
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স্বানে স্থানে জনসভা হল। এ সব সভাব বক্তারা অধিকাংশই 

তকণ বালক-বালিকা। সাত বছৰ আগেব সেই জাতীয় 

অপমানের কথা উল্লেখ ক'রে তাবা আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে 
বলল, শক্রর সমস্ত অন্যায় জত্যচারেব প্রতিশোধ না দিয়ে 

চীনের জনগণ কিছুতেই শান্ত হবে না। শ্রোতারা যে বকম 
উৎসাহ সহকারে এই সব বক্তীর্দেব সমর্থন কবছিল, তাতে: 

এ বিষয়ে আব সন্দেহ ছিল না, যে চীনেব গণচিত্তে প্রতিবোধ- 

শক্তি জাগ্রত। সেই শক্তিই ছুেছ্ঠ প্রাচীরেব মত জাপানী 

বণনীতিব উদ্যত উপপ্রবকে প্রতিহত কবছিল। 

পথেব মোডে মোড়ে নূতন জনপ্রবাহ শোভাযাত্রায় যোগ 

দিতে লাগল। এমনি কবে শোভাষাত্রাকারীদের সংখা। শেষ 

পর্যন্ত ছু'লাখেব ওপব দ্রাড়াল। শোভাষাত্রাব একটি 

উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল কতকগুলি গাড়ী--এই সব গাড়ীব 

গাঁয়ে বড বড প্রাচীবচিত্রেব সাহাযো জাপানের বিরুদ্ধে 

চীনেব জাতীয় প্রতিবোধ কাহিনীব বিভিন্ন প্রেরণাপূর্ণ দিক 
ফুটিষে তোলা হয়েছিল । 

গোঁধুলিব ম্লান আলো 'যখন বাতেব অন্ধকারে * মিলিয়ে 

গেল, ছেলেমেয়েদের হাতে সহলা জ্বলে উঠল অসখ্য 

মশাল-_আশা এবং শাশ্বত দেশপ্রেমে দীপ্তিমান্ প্রতীক !* 
শক্রর প্রতি দৃপ্ত বিরোৌধিত। এবং দেশের প্রতি উদ্দীপক 

'আহ্বানেব বাণী নিয়ে সহআ সহশ্র কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল 
«চিলাই” এবং অন্যান্ত জাতীয় সঙগীত। বাতেব আকাশ 
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ভরে উঠল সেই বাণীতে । “চিলাই [৮ “চিলাই 1” জাগো! 
জাগো !! জাগো» মহাচীনের বলীয়ান্ সম্ভানগণ ! জাগো 
কনফ্যুসিয়াসের বংশধরের! ! জাগো শ্রমিক ও ছাত্র, ককি 
ও শিল্পী! চীনের নারী ও শিশুরা জাগো! মাতৃভূমির এই 
সম্কটলগ্নে তোমরা সবাই জাগো ! ছুরৃত্ধ শক্ররা তোমাদের 

, দেশ কেড়ে নিচ্ছে, তোমাদের বাস্তভিটা উৎসম্ন করছে, 

পুঁডিয়ে দিচ্ছে তোমাদের শ্রমের ফসল, অপমান করছে 
তোমাদের মাতা, তগ্ী ও দৃহিতার। উদগ্র ক্রোধবহ্ি নিয়ে 
তোমরা জেগে ওঠ। ধ্বংস কর স্বাধীনতার শক্রদের। ওঠ, 

জাগো, প্রতিশোধ নাও এই অত্যাচারের । 

এই অনুষ্ঠানের উচ্ছ্ৃসিত আবেগ হাদয়কে গভীরভাবে 
আলোড়িত করে। মিছিল ভেঙ্গে যাবার পরেও বহুক্ষণ 

ধ'রে নগরীর জনহীন পথে এই সঙ্গীত, এই আহ্বানের রেশ 

জেগে রইল। এই “নয়-এক-আট” দিবসে চীনের 

জনসাধারন যে ভাবে তাদের বিগত অবমাননার স্মৃতিকে 
জাগিয়ে তুলে প্রতিশোধের সংকল্প গ্রহণ করল, তারই 
স্মৃতি অক্ষয় হয়ে রইল মিশনের সভ্যদের অন্তরে । চীনে 

তাদের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিরতরে জড়িত 
হয়ে গেল এই স্মৃতি! 



মাদাম সান্ ইয়াৎ-সেন্ 
“মাদাম চিয়াংকে যদি বলা হয় সঙ. বংশকিরীটের উজ্জল রত্ব, মাদাম দাণ্কে তুলনা 

করা চলে অন্তান্য ক্তিনিষের সঙ্গে । গোপনে যে ফুল ফোটে, তানি সঙ্গে তিনি তুলনীয়! । 
শিল্প-শোভায় দীপ্ত তীনেমাটিব টুকরোর কথ! কথা মনে পড়ে শাীকে দখলে । মানিক 
শক্রিব নিরবচ্ছিন্ন উৎস তিনি । তিনি ফেন ছায়ার আডালে ভাম্বর বহ্িশিখা ।' 

__ক্রন্ গাস্থার (ইনসাইড এশিয়া )। 

ক্যাণ্টন বন্দরে ভারতীয় চিকিৎসকদের অভ্যর্থনা জানাতে 
জাহাজে এসেছিলেন ডাঃ সান্ ইয়াৎ-সেনের বিধব! পত্নী 
সু চিং-লিং। সাদাসিধে একটি কালো গাঁউনেই এই 
তন্বঙ্গী সুন্দরীকে বেশ মানিয়েছিল। ইংরাজি বলেন তিনি 
চমতকার, তবে উচ্চারণে একটু মাকিনী টান আছে। ভার 
এই অপ্রত্যাশিত আগমনে মিশনের সভ্যরা যেমন আনন্দিত 
হলেন, তেমনি সম্মানিত বোধ করলেন, কারণ 

মাদাম সান্ ইয়াৎ-সেন আধুনিক চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও 
জনপ্রিয় নেত্রী। এর মুলে যেমন তার পরলোক স্বামীর 

আদর্শ রয়েছে, তেমনি রয়েছে তার নিজের অসামান্য 

বাক্তিত্ব। তারা তিন বোন; তিনজনই চীনের জাতীয় 

জীবনে খ্যাতিলাভ করেছেন। তার বড় বোন মাদাম কুঙ, 
চীনের প্রধান মন্ত্রীর পত্রী, আর ছোট বোনের সঙ্গে মার্শাল 

চিয়াং কাই-শেকের বিবাহ হয়েছে । চীনের জনপাধারণ, 
বিশেষ ক'রে তরুণ বামপন্থী ও কমুনিস্টরা৷ তাকে যেমন 
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শ্রদ্ধা করে, তেমনিই ভালবাসে । বোনেদের অথবা মার্শাল 
চিয়াং কাই-শেকের তুলনায় মাদাম সানের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক মতামত বিশেষ ভাবে বিপ্লবপন্থী। বাইরেব জগতে 
তার ছোট বোনেব খুবই খ্যাতি আছে, কিন্তু তার চেয়ে মাদাম 

সান্ রাজনীতির খবব বাখেন অনেক বেশী ; তার মতামতেব 

প্রকাশ-ভঙ্গীও অনেক বেশী ওজন্বী। চীনসরকাবে মাদাম 
সানের স্থান খুব উচুতে- কুওমিন্টাঙ্গের কেন্দ্রীয় কার্যকবী 
সমিতিব তিনি সভ্যা । ব্যক্তিগতভাবে এবং আদর্শের দিক 
দিয়েও আত্মীয়দের সঙ্গে ভাব মতবিরোধ অনেক দিনেব। 

তা সত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। যুদ্ধকালীন 

চীনে বামপন্থা ও দক্ষিণপন্থার যে মিলন, এ যেন তারই 

প্রতীক । 

মাদাম সাঁনের সঙ্গে এসেছিলেন মাদাম লিআও চুংকাই 
নামে একজন মহিলা-চিকিৎসক, ক্যাণ্টন ট্রেড. যুনিয়নেৰ 
সম্পাদক এবং আবও কয়েকজন সরকারী ও বেসরকারী 

বিশিষ্ট ব্যক্তি । কিন্তু এই জনতার মধ্যেও মাদাম সানের 

বৈশিষ্ট্ট সহজেই নজরে পভল। প্রাণ-প্রাচুরয্য এবং চারিত্রিক 
শক্তির দীপ্তিতে এই ক্ষীণকায়া মহিলার চোখমুখ ছিল 
উদ্ভাসিত। তার সঙ্গে ভারতীঘ চিকিৎসকদের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া হ'ল। তাকে দেখলে মনে হয় যে ভার 

বয়স খুবই অল্প। তিনি যখন সাগ্রহে তাদের সঙ্গে করমর্দন 
করছিলেন, তখন তাবা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন 
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না যে ভার বয়স বাস্তবিক পঞ্চাশ বছর, তিনিই সেই 

বহুদণিনী বিপ্লব-নেত্রী এবং চীনগণতত্ত্রের স্তআাপযিতাব 

জীবন-সহচরী। এব পৰ তারা যখন চ্টাকে “নয-এক-আট” 

দিবসের শোভাযাত্রীব পুরোভাগে দেখেন, তখন তাদের 
মনে হয়েছিল, এই মহীয়মী নহিলা যেন চীনের অপরাজেষ 

আত্মার প্রতীক । 

ক্যাপ্টনৈ তারা এক সপ্তাহ কাটালেন। এখানেও 
তারা বিপুল সম্বদ্ধন1! ও আতিথেয়তাঁৰ পবিচয় পেলেন। 

জাহাজঘাট থেকে এক মিছিল ক'রে তাদেব নিদিষ্ট আবাস 

স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। মিশনের প্রতি সন্মান দেখাবাৰ 

জন্য চীন] স্কাউট-বালিকাব! এই মিছিলে যোগ দিয়েছিল । 

কাণ্টনে তাদেব অনেকগুলি ভোজ সভাষ সম্বদ্ধিত কবা 

হয়। এই সব ভোজ সভায় চীনেক অনেক বিশিষ্ট 

সেনানায়ক, শামন-কর্তা, বাষ্ট্রকর্মী, কুগুমিনটাক্ষেব কর্মকর্তা, 

চিকিৎসক এবং বিদ্বান্ উপস্থিত হন। আ্াবা ভাবতের জাতীয় 
প্রেসের উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যপাঁন কবেন এবং ভাবতেব মুক্তি- 

সংগ্রামে চীনের নৈতিক সমর্থনে কথা ঘোষণা ক'রেবক্ৃতা 
দেন। ক্যান্টনের মেষর মিশনকে * সন্বদ্ধিত করবার জন্য যে 

গ্রীতি-ভোজের আয়োজন করেন, সেইটিই এই ধরণের 
অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় । খ্যাতনায়ী বুটিশ সমব- 
সংবাদ-দাত্রী শার্লট হ্যাডন্ অন্যতম অতিথিরপে এই 
অশ্ুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাদাম সানের বিশিষ্ট 
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পদমর্যাদার কথ! বিচার ক'রে তাকেই এই 'ভোক্ত সভার নেত্রী 

মনোনয়ন করা হয়। তিনি ডাঃ অটল ও মিশনের অন্য 

সদস্যদের সঙ্গে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, বিশেষ ক'রে পণ্ডিত 

জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। 

জওহরলালের সঙ্গে ভার মস্কোতে দেখা হয়েছিল, সেই সময় 

থেকেই তিনি তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন%। 

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি অসামান্য জ্ঞানের 

পরিচয় দিলেন এবং ভারতীয় জনগণের সাগ্রাজাবাদ-বিরোধী 

সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সহান্ুভৃতি জানালেন । 

তার করুণা ও সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া গেল একটি 

ঘটনায়। তিনি লক্ষা করলেন যে ভারতীয় অতিথির!* 

ণচপৃস্টিক' (যে ছু'টি কাঠি দিয়ে চীনারা! ভাত খায়) দিয়ে 

কিছুতেই খেতে পারছেন না। স্থানীয় রীতি মানবার চেষ্টা 
ক'রে তারা একটি হান্তকর দৃশ্যের অবতারণা করছিলেন, 

তা ছাড়া এভাবে যে তারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি করতে পাববেন, 

ক্ষ এক বছর পরে চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে পঙ্ডিত জওহরলাল নেহরু 

লেখেন ৫ 

“মাদাম সান্ ইয়াৎস্সেনের সঙ্গে দেখা হা না ব'লে আমার মনে দুঃখ রয়ে গেল। 

চীনে ঘিনি বিপ্ীবের জন্মদাতা, সেই»সান্ ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর থেকে এই মহীয়মী 
মহিলাই বিপ্লবের অগ্নি-শিখাকে ভ্বালিয়ে রেখেছেন_তিনিই এই বিপ্লবের প্রাণ । বার 

* বছর আগে মাত্র আধ ঘন্টার জন্য তার সঙ্লে আমার দেখ। হয়েছিল । তখন থেকেই 
আমি হার সঙ্গে আবার দেখা করবার ইচ্ছা! পোষণ ক'রে আসছি। পৃথিবীতে বারা 

বরণীয়, তিনি তাদেরই একজন । তিনি ছিলেন হংকং-এ , ছুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানে 

যাওয়া আমার হয়ে ওঠে লি” 

রত 9০৮ ও চো 
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ঠি 

এমন জন্ভাবনাও বিশেষ ছিল না। শোনা যায, একবার 

একজন ভারতীয় রাজা যাতে অপ্রস্তুত না হন, এইজনা 

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তার দেখাদেখি প্লেট থেকে চুমুক দিয়ে 
ন্তুপ' খেয়ে ছিলেন । মাদাম সান্ও ঠিক সেইভাবে এগিয়ে 
এলেন ভারতীয় অতিথিদের এই অপ্রতিভকারী অবস্থ। 

থেকে উদ্ধার করবার জন্য । 

চপৃ্টিক্, সরিয়ে রেখে তিনি হাত দিষে খেতে আরম্ভ 
ফরলেন এবং সবাইকে শুনিয়ে বললেন, “ভগবান আমাদের 

হাত দিয়েছেন খাবার জন্যই তো 1” তাব দেখাদেখি 

সবাই হাত দিয়ে খেতে আরম্ভ কবল। 
র্ 

মং ক মূ সা 

যে সাতদিন তারা ক্যাপ্টনে ছিলেন, তার মধ্যে মিশনের 
সভ্যরা একটুও বিশ্রাম পাননি। অজস্র কাজের ঘুর্ণাবর্তের 
মধ্যে কেটেছে তাদের দিনগুলি । বহু জনসভা! ও সন্বর্ধনা- 

অনুষ্ঠানে তাদের যোগ দিতে হয়েছে । তা ছাড়া সহারের 
যে ছুটি বড় হাসপাতাল আছে, চিকিৎসক-স্থলভ আগ্রহ 

নিয়ে তীরা সে ছুটি দেখতে যাঁন। সামরিক হাসপাতীলটি 
উপযুক্ত যন্ত্রাদিতে সুসজ্দিত এবং বেশ আধুনিক। 

হাসপাতালটিকে তারা দেখলেন বিমানহানায় আহতদের 

ভিড়ে ভর্তি। জরুরী প্রয়োজনের তাগিদে কাজ চালানো 
গোছের যে-সব ভাক্তারী যন্ত্রপাতি তখন চীনে তৈরী হচ্ছিল, 
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এখানে তারা সেগুলি দেখবার সুযোগ পেলেন ৷ তারা 

দেখলেন, আহতদের সংখ্যা এত বেশী যে মুষ্টিমেয় চীনা 

ডাক্তার দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও পেঞ্র্রী উঠছেন ন।। 

হাসপাতালের প্রতিটি কামরা, বারান্দা, ভ্রমন কি উঠান 
পর্ধস্ত ভরে উঠেছে হাজার হাজার নব-নারী ও 
শিশুতে । এই দৃশ্য দেখে তাবা বুঝতে গ্নীবলেন, ডাক্তার 
এবং চিকিৎসাব সাজ-সরঞ্জামের জন্য চীন্ব্েদদবকাব কত। 
জকরী। তারা নিজেরা মাত্র পাঁচজন ; ওষুধ-পত্র তাদের 
সঙ্গে যা আছে, তাতে এক বছবও চলবে না _অথচ চীনের 

দবকার আরও অন্ততঃ পাচ হাজাব ডাক্তার এবং লক্ষ লক্ষ 

বাক্স ওষুধ ও যন্ত্রপাতি! এ কথা তাদের মনে হ'ল তবু 

নিজেরা শীগণিরই যে-ক)জ নুরু করবেন, তাতে চীনের 

যুদ্ধ-প্রচেষ্টাব কিছুটাও সাহায্য হবে, এই কথা৷ ভেবে তাব। 

একটু শান্তি পেলেন । 
চিকিৎসা-ত্রতী হিসেবে ত'র। জাপানীদের কাছে কি 

প্রত্যাশা করতে পারেন, তার ভয়াবহ নিদর্শন তাবা দেখতে 

পেলেন এই “সান্ ইয়াৎ-সেন মেমোরিয়াল” হাসপাতালে । 

রেড২ক্রশ যে সামরিক লক্ষ্যবস্তর অন্তভূর্তি নয়, একথ 
আন্তর্জীতিক আইনে স্বীকৃত; কিন্তু জাপানীরা এ কথা 

গ্রান্তা করে না। তারা দেখলেন, হাসপাতালের খানিকটা 
অংশ বোমাবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাসপাতালের 
প্রাঙ্গণে কতকগুলি পরিখ। খনন কব। হয়েছিল-_-এর পর 
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থেকে বিমানহানার" সক তব নিকলী দের সেখানে 
নিয়ে যাওয়া হ'ত । 

ক্যান্টন থেকে বিদায নেবার আগেই তাদেব একবাব 

বিমান-আক্রমণের প্রতাক্ষ অভিচ্ভত1 হ'ল । নগববাসীছেব 

পক্ষ থেকে তাদের বিদায়-আভিনন্দন জানাবার জনা একটি 

সভ। যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেই সময বিমান-আক্রমণেক 
সন্কেতধ্বনি হয়। এই প্রথম তাদেব মাটিব নীচে আশ্রয- 

কক্ষে প্রবেশ করতে হ'ল । সহবের যে-সব অঞ্চলে বোমা 

পড়ছিল, সেইসব অঞ্চল থেকে বজ্গঞ্জনেব মত শব্দ ত'দেব 
কাণে ভেসে এল । প্রথমটা যে তাবা বেশ ভয পেয়েছিলেন, 

একথা পরস্পরের কাণ্চে স্বীকাব কবতে তাঁবা কুষ্টিত 
হন এশন। তবে সেই আশ্রয়-কক্ষে ভীদেব যে-সব চীনা 
বন্ধু উপস্থিত ছিলেন, তাদেব নিধিকাব, প্রশান্ত ভাব দেখে 

বিমান-আক্রমণে অনভ্াস্ত ভাবতীয় চিকিৎমকবা যথেষ্ট 

আশ্বস্ত হ'লেন। আশ্রয়-বক্ষ থেকে বেবোবাব আগেই 

তাদের প্রথম ভয়েব ধাক্কা পুবোপুবি কেটে গেল। 
ক্যা্টনে মাঝে মীঝে বেশ হাস্তকব অভিজ্ঞতাও তাঁদের 

হয়েছে । চীন। ভাষা তর "তখনও তেমন আয়ন্ত কবে 

উঠতে পারেন নি। কোন দোভাষীকে সঙ্গে না নিয়ে তারা 
যখন মাঝে মাঝে সহরে বেড়াতে বেরোতেন, তখন সময় সময 
এজন্য তাঁদের বেশ অদ্ভুত অবস্থায় পডতে হ'ত । একদিন 

কোট্নিসও বনু ও মুখাজি একটা। চীন! বেস্তোবায় ঢুকেছেন। 
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ষে মেয়েটি ভাচদর পরিবেশন করছিল, সে মোটেই ইংরাজি 

জানে না। কোট্নিস, মনে করতেন, চীনা ভাষায় ত'ণর 
খুব দখল আছে ; কিন্তু “মুরগী” কথাটি চীন1 ভাষায় বোঝাবাৰ 
মত দক্ষত! তব তখনও হয়নি ॥ বজ্ধুত্রয় তখন মনোভাব 

প্রকাশের জন্য চিত্রকলার সাহায্য নিলেন। তিনজনে মিলে 

খাগ্ঠতালিকার বিপরীত পৃষ্ঠে ষে ছবিটি জাকলেন, তদের 
মতে সেটি একটি মুরগীর খুব নিখ,ত, প্রায় জীবস্ত ছবি! 
মেয়েটি এমন ভাব দেখাল যেন সে সব বুঝেছে । খানিকক্ষণ 
বাদে সে খুব গবিত ভাবে নিয়ে এল-_-বেশ ভাল ক'রে ভাজা 
একটি ব্যাঙ. । 

তেইশে সেপ্টেম্বর ভোর চারটের সময় স্তুপ্ত ক্যাণ্টন 
সহর থেকে সাতখান। '্ম্যান্থুলেন্স ট্রাক্* ছাঁড়ল। বিয়ান- 
আক্রমণের ভয়ে পরস্পরের মধ্যে হুশ গজেরও বেশী তফাৎ 

রেখে গাড়ীগুলি গ্রামেব পথ দিয়ে এগিয়ে চলল । , এমনি 

ক'রে ভারতীয় মেডিকাল মিশন হুনান প্রদেশের রাজধানী 

চ্যাংশার দিকে রওনা হখলেন। সেখানে পৌছেই তাদের 
কাজ সুরু করবাব কথা । 



অপরাজেয় চীন 
“স্থবির চীনারাই এ-বুদ্ছে জয়ী হবে, কারণ আসলে তার! প্রগতিশীল । নতুন ক'রে 

নিজেদের তাব! গডে তুলছে।” 
-ওয়েন ল্যাটিমোর । 

ক্যান্টন থেকে চ্যাংশা আটশ মাইলের পথ। কখনে। 

সমভূমি, কখনো! বা চড়াই-উৎবাইযেব মধ্য দিয়ে গেছে এই 
পথ : পথেব মাঝে মাঝে ভয়ানক বাক পথের পাশে 

পাহাড়ের গায়ে স্থানে স্থানে পড়ে রয়েছে মোটর গাভীর 

ধ্বংসাবশেষ %» সন্ভ বিমান আক্রমণের পর পথের ধাবে সহর 

এবং, গ্রামেব বাড়ীঘব দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে; বোমার 
আঘাতে পুল ভেঙ্গে পড়েছে £ মাঝে মাঝে পাইন-বনে ঢাকা 

পাহাড়, পাহাড়েব গায়ে গায়ে ধানক্ষেত ; মাঝে মাঝে তুষাব- 
শীতল স্বচ্ছ নির্ঝবিণী__এই. সে পথেব দৃশ্য ! অজত্ বোমাবর্ষণে 
বিধ্বস্ত রেলপথ কখনো এই পথের গা ঘে'সে চলেছে, কখনে। 
বা পাহাড়েব সুডাঙ্গেব মধ্য দিয়ে অন্যদিকে চলে গেছে। 

এই পথে চড়াই-উতরাই ভেঙ্গে ক্লান্তিহীন চালকব। বাত্রিদিন 
গাড়ী চালাচ্ছিল-_সামনেব পথেব * ওপর তাদের দৃষ্টি 
স্থিরনিবদ্ধ। গাডরীগুলি সবসময়েই পরস্পরের সঙ্গে ছ'শ 

গজেরও বেশী দৃবত্ব বজায় বাখছিল, কারণ যে কোন মুহুর্তে 

আকাশে জাপানী বোমারু বিমানের আবিভাব ঘটতে 
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পারে__অনেকগুলি গাড়ী একসঙ্গে থাকলে তারা ,বোমা 

ফেলবার একটি চমতকার লক্ষ্যস্থল পাবে। 
মিশনের সঙ্গে ছিলেন ভাঃ ওআঙ্ষ. এবং ক্যানাডার ডাঃ 

হারিসন। এঁরা ছ'জনেই রেড ক্রশের কর্মী। যানবাহন- 

বিভাগের একজন পদস্থ কর্মচারী মিঃ উ এবং মিস্ রুবেন্স্ 
নামে একজন মাফ্ষিন মহিলা! সাংবাদিকও তাদের সঙ্গে 

চলেছিলেন। চীনের কলাণকামনাই এই বিভিন্ন দেশীয় 
ক্তনতাকে একত্র এনেছিল । 

পঁচিশে সেপ্টেম্বর তাবা চ্যাংশায় পৌছালেন। চ্যাংশ। 
একটি প্রাদেশিক রাজধানী, আয়তনে প্রায় নাগপুরের সমান। 
সহরটি প্রাচীন ধরণেব ; এখানকার সরু সরু আকাবীকা 
গলিগুলি কাশীর কথ! মনে করিয়ে দেয় । শীতের হাত থেকে 

বাঁচবার জন্য এখানকাব সব রাস্তাব ওপব ছাউনি , দেওয়া । 

প্রত্যেকটি বাডীব গায়ে বোমার চিহ্ন । 
ভারতীয় চিকিৎসকরা কিন্তু -এ-সহরের গঠন-বৈচিত্র্য 

দেখবার বেশী অবকাশ পেলেন না। একটি মাধ্যমিক 
বি্ভালয়কে সামবিক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছিল-_ 

সেখানেই তাদের থাকবাব ব্যবস্থা হ'ল। সঙ্গে সঙ্গেই সুরু 

হ'ল তাদের আসল কাজ, যে কাজের জন্য তাদের চীনে 
আসা। ভোজ, প্রশস্তি, সন্বপ্ধনা ইত্যাদির পাল! শেষ হয়ে 
কাজ সুরু হওয়াতে তারা খুবই আনন্দিত হ'লেন। 

তাদের জানান হ'ল, চীনের জাতীয় রেড ক্রশের 
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পরিচালনায় যে মেডিকাল রিলিফ কমিশন আছে, তাঁর 
প্রধান কর্মকর্তা ডাঃ রবার্ট লিমের অধীনে তাদের কাঁজ করতে 

হবে। ডাঃ লিমের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তার দেখলেন যে 
তিনি চীনের অন্যতম শ্রেক্ট বাক্তি, সকলেরই 'শ্রীতিপাত্র। 
এই রকম একজন লোকেব অধীনে কাজ কববার স্থযোগ 

পেয়ে তাবা আনন্দিত হ'লেন। ডাঃ লিম্ নিজে একজন 

বিশিষ্ট চিকিৎসক : এডিনবরা থেকে তিনি সসম্মানে চিকিংসা- 
শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যুদ্ধের আগে তিনি পীপিং 
মেডিকাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন । খর্য, কূশকায় এই 

ভদ্রলোকটিব চেহারায় বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট ॥ সামরিক 
পোষাকেও ভার সে বৈশিষ্ট্য চাপ! পডে নি। তিনি চমতকার 
শুদ্ধ ইংরাজি বলেন, এবং সব“ বিষয়েই অতান্ত প্রগতিশীল 
মত পৌঁষধণ কবেন। তাৰ দেশপ্রেম এবং চিকিৎসা-নৈপুণোই 

চীনের-মেডিকাল রিলিফ কমিশন গডে উঠেছে । যে বকম 
প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গডে তোলেন, 
সে অবস্থায় পড়লে তাৰ চেয়ে কম দৃঢ়তীসম্পন্ন যে কোন 

লোকই হতাশ এবং অবসন্ন হয়ে পড়তেন। তার অসামান্য 

সাহস ও আত্মত্যাগের কাহিনী আজ চীনের সর্বত্র প্রবাদে 
পরিণত হয়েছে । নান্কিও. থেকে চীনার! যখন হটে যাচ্ছিল, 
তখন তিনি কি-ভাবে প্রাণেব মায়া ত্যাগ ক'বে শত শত 

নরনারীর প্রাণরক্ষা করেছিলেন, সে কাহিনী লিন্ ইউটাগ্ 

তর উপন্যাস “এ লীফ. ইন. দি স্টর্ম"-এর একটি পাত্রের 
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সুখে বিবৃত করেছেন । প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পাঁরে, ১৯৪২ 
খুস্টাব্দে চীনা অভিযানকারী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবার পর 
তিনি সেই বাহিনীর সঙ্গে ভারতবর্ষে এসেছিলেন । 

জাপানের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাধে, তখন চীনের দশ হাজার 
ডাক্তারের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত ডাক্তার ছিলেন মাত্র 

ছাহাজার। তার মধ্যে মোটামুটি এক হাজার জন সেনাদলে 

যোগ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ছু'হাজার সৈন্য পিছু মাত্র একজন 
ক'রে ডাক্তার ছিলেন । ডাঃ লিম্ তর তৎকালীন এবং 

প্রান্তন সমস্ত ছাত্রকে নিয়ে মেডিকাল রিলিফ কমিশন সংগঠন 

করলেন। এই কমিশন কতকটা রেড ক্রশের আনুষঙ্গিক 
প্রতিষ্ঠান। প্রয়োজনবোধে কমিশন সেনাদলেব জঙ্গে 

সহযোগিতা ক'রে সামরিক হাসপাতালে কিংবা রণাজণে 

আম্যমান 'য়্যান্থুলেন্স ইউনিটে” কাজ করে। 
মেডিকাল রিলিফ কমিশনের কাজ পাঁচভাগে বিভক্ত-- 

চিকিৎসা, শুঞ্জবা, “ফ্যান্থুলেন্স” রোগ-প্রতিষেধ এবং “এক্সারে? । 

প্রত্যেক বিভাগে আবার কয়েকটি ক'রে ইউনিট থাকে। 
প্রত্যেকটি চিকিৎসাকারী ইউনিটে থাকেন পাঁচজন ক'বে 
ডাক্তার। এ ছাড়! নার্স, ড্রেসার, আর্দালি, একজন পাচক 
ও একজন “কোয়ার্টার-মাস্টার থাকে প্রত্যেক ইউনিটে । 
ভারতীয় মিশনের সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক লোকজন এবং 
ইংরাজি-জান] পুরুষ নার্স দিয়ে এর নাম রাখা হ'ল “পঞ্চদশ 
চিকিৎসাকারী (ভারতীয়) ইউনিট”। কাজ স্ুরু করবাৰ 
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আগে মিশনের সভ্যবা যাতে মেডিকাল রিলিফ কমিশনের 

গঠন পদ্ধতি ভাল ক'বে বুঝে নিতে পাবেন, সেই জন্য ত'াদেব 
বলা হ'ল হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুবতে । নৃতন 

ডাক্তারদের শিক্ষাব জন্য ডাঃ লিম. যে সব বক্তৃতা দিতেন, 
সেগুলিও তদের শুনতে বল! হ'ল। 

সামরিক হাসপাতালে যে মুষ্তিমেয় তরুণ চীন। ডাক্তাব 
অসংখ্য রোগীর তত্বাবধান করেছিলেন, তাদের নৈপুণ্য ৪ 
কর্তব্যপবায়ণত1 দেখে ভারতীয় ডাক্তাববা বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধা 
অভিভূত হলেন। রেড্-ক্রশেব যানবাহন বিভাগে যে সমস্ত 

গাড়ী ছিল, তাব অধিকাংশক্ঈট ইংলও, আমেরিকা, ফিলিপাইন 

দ্বীপপুঞ্জ, জাভা, শুমাত্র। প্রভৃতি স্থান থেকে দেশপ্রেমিক 

প্রবীসী চীনারা দান করেছিলেন। সহানুভূতিশীল বিদেশী 
বন্ধুদের দানও তার মধো কিছু ছিল। ভারতীয় কংগ্রেস যে 
ঝ্যাস্থুলেন্ ট্রাক্ ও কাব পাঠিয়েছিল, তাও এব সঙ্গে যুক্ত হ'ল! 

একদিন মৌটরে ক'রে যাবাব সময় বিমান-আক্রমণেৰ 

সঙ্কেতধ্বনি শুনে ভারতীয় ডাক্তাররা তাড়াতাড়ি “টে 
আশ্রয় নিলেন। তবে জাপানী বিমান সেদিন এসেছিল 
সহরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে, ভাই বোম! আর সেদ্দিন 

পড়ল না। ডাক্তাবরা যে 'ট্রেঞ্চে' আশ্রষ আশ্রয় নিয়েছিলেন 
তার পাশেই কতগুলি পুরানে! “টেঞ্চ' দেখে তারা বিস্মিত 
হ'লেন। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন কবে তাব! শুনলেন যে ১৯৩০ 

খুস্টাব্দে চীনের “লালফৌজ” যখন চ্যাংশায় বিপ্রবেৰ সুত্রপাত 
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করে, এই ট্রেঞ্গুলি সেই সময়ের। বৃটিশ এবং মাফ্চিন 
নৌবহর নদীবক্ষ থেকে সহরের ওপর গোলাবর্ষণ ক'রে এই 
বির্রোহ দমন করতে সাহায্য করেছিল। 

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে একজন আহত সৈন্যকে তুলে নেবার 
সময় নিহত জনৈক 'য়্যান্থুলেন্স' কর্মীর স্মরণে অনুষ্ঠিত একটি 
শৌঁকসভ! মিশনের সভ্যদের বিশেষ প্রেরণা দিল । করমটির 
মস্তিষ্কে গুলি লেগেছিল : আহত সৈন্যটিকে নিরাপদ স্থানে 
নিয়ে আসবার কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর 
সময় তার বয়স ছিল মাত্র সতের বছব। এই বীর-বালকের 

পিতা একজন শ্রমজীবি। সমবেত জনতাকে সন্বোধন ক'রে 
শান্ত, সংযত কণ্ঠে তিনি বললেন, “আমার যদি আরও ছেলে 
থাকত, তাদেরও আমি সানন্দে উৎসর্গ করতুম জাতির 
কল্যাণে ।” যে মহান প্রতিরোধশক্তি এতদিন চীনকে 
পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা ক'রে এসেছে এবং তার নিশ্চিত 

বিজয়ের স্ৃচনা করেছে, তারই অভিব্যক্তি হয়েছে এই 

বালকের আত্মোৎসর্গে এবং তার পিতার প্রশান্ত স্থৈর্যে। 
এই শক্তিরই বিকাশ মিশন দেখতে পেলেন সাত থেকে 

প্র বছর বয়স্ক একদল বালক-বালিকার মধ্যে । একজন 

দৌভাষীকে সঙ্গে নিয়ে তারা মিশনের সঙ্গে দেখা করতে 

এসেছিল। সম্প্রতি এরা দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ছ"হাঁজার 

মাইল পথ পায়ে হেটে ঘুরেছে। অনেক সময়েই এদের 
শক্রব্যহের পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হ'তে হয়েছে। গান, বক্তৃতা 
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ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এর গ্রামে গ্রামে স্বাদেশিকতাব 

বানী প্রচার করছিল। যে ছেলেটি এদের নেতা, তাৰ বয়স 

চোদ্দও পোরেনি। মেডিকাল মিশন পাঠাবাব জন্য ভাবতেব 
অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সে একটি বক্তৃতা দিল। 
দলের ছেলেমেয়েবা সবাই খুব আগ্রহভরে মিশনকে ভাবতবধ 

সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করল। 

এই যে বুদ্ধি-দীপ্ত প্রাথ-চঞ্চল ছেলেমেয়েরা দেশেৰ জন্য 
এই পব্রয়সেই বাপ-মা, বাড়ী-ঘব ছেড়ে বেবিয়েছে, এবাই 

নবীন চীনেব প্রতীক । 



নরকের রাজপথ 

প্বুদ্ধের বিভীবিকা -গোলাগুলি, ট্যান্ক, কামান অথবা বোমার বিভীষিকা এই 
সবচেয়ে ভয়ানক নয়। আকাশ থেকে অতকিত বোমাবর্ষণ , মৃত্যুর রুদ্র রূপ, ধাতুর সঙ্গে 
ধাতুর সংঘর্ষ, এই সবচেয়ে ভীষণ নয়। সভ্যতার উধাকাল থেকেই মানুষ রণক্ষেত্রে 
মা্যকে হৃতা। ক'রে এসেছে । ** **- কিস্ত মানবের ইতিহাসে এ দৃশ্য কখনও দেখা বার 
নি যে সৈনিকরা! হাসতে হাসতে ছে।ট শিশুকে শৃন্যে ছুঁডে দিচ্ছে, তারপর তীক্ষ কিরীচেব 
ষুখে তাকে লুফে নিচ্ছে। এক জাতির মানুষ আর এক জাতির ওপর কি নৃশংস 
অত্যাচার করতে পারে, এই হ'ল আসল বিভীষিক1।” 

-_লিন ইউটাও ("এ লীফ, ইন্ দি ষ্্ম")। 

চ্যাংশাতে মিশনের যে অভিজ্ঞতা হ'ল, সেটা ভূমিকা! 
মাত্র তাদের আসল কাজ সুরু হ'ল চীনের যুদ্ধকালীন 

রাজধানী হ্যাঙ্কাউ-যে । ১৯৩৮ খৃষ্টানদের ২৯শে সেপ্টেম্বর 

তিনখানা গাড়ীতে ক'রে “পঞ্চদশ চিকিৎসাকাবী (ভাবতীয়) 

ইউনিট” হ্যাঙ্কাউয়ের পথে রওনা! হলেন। তাদের সঙ্গে চললেন 

চীন। রেড ক্রুশের যান-বাহন বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়াম 

উ। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এই চারশ মাইলব্যাপী যাত্রাপথে ভাবা 
যুদ্ধের,বীভৎস, ভীতিপ্রদ রূপ প্রত্যক্ষ করলেন। 

খেয়া নৌকায নদী পার হয়ে ছুপুর বেলা ভীরা চুং-ইয়েন 
সহরে পৌঁছালেন। সহরের বাড়ী-ঘর পুড়ছে, দূর থেকেই 
তার ধোয়। দেখা যাচ্ছিল। তিনদিন ধরে সেখানে অবিরত 

বিমান আক্রমণ চলছিল। তাঁদের পৌছাবার মাত্র আধঘণ্টা 
আগে একটি বড়রকমের আক্রমণ হয়ে গেছে । সহরের প্রায় 
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প্রতিটি বাড়ী ভূমিসাং হয়েছে। "আগুনে বোমার' বিস্ফোরণে 
কতগুলি বাড়ী তখনও জ্বলছে । চারিদিকে অসংখ্য মৃতদেহ 

পড়ে রয়েছে, তার মধ্যে অনেকগুলি পচতে সুরু করেছে। 

সর্বশেষ বিমান হানাতেই অন্ততঃ দশজন নিহত হয়েছে, 

আহতের সংখ্যাও একশ'র কম নয়। সহরে খুব বেশী লৌক- 
জন নেই । মাঝে মাঝে ক্ষুধার্ত, কঙ্কালসাব ছু'চাবজন লোক 

এবং ছু'একটি কুকুর পথ দিয়ে চলেছে । মৃত্যুব ছায়াব মতই 
বিভীষিকাময় তাদেব আকৃতি ! চীনা! রেড ক্রশের কয়েকজন 
কর্মী এরই মধ্যে সেখানে উপস্থিত হয়েছে। চিকিৎসক ও 
শুশ্বধাকারীদের ছু'টি ইউনিট যথাশক্তি আহতদের সেবা 
কবছিল _কিন্ত প্রয়োজনের তুলনায় তার! নিতান্তই নগণ্য । 

এককম অবস্থা তখন চীনের শত শত সহরে। চুং-ইয়েনের 
শোচনীম্ম দুরবস্থা সমসাময়িক চীনের অবস্থারই প্রতীক । 

মেপ্টেম্বব মাসেব শেষদিকে দক্ষিণ চীনে যুদ্ধেব গতি 
জাতীয় বাহিনীর বিশেষ প্রতিকূলে ছিল। জাপানের দুদ্ধধ, 
বিরাট সেনাবাহিনী তখন সমুদ্রোপকৃলের নগরগুলি অধিকার 
ক'রে দেশের অভ্যন্তরে হানা দিয়েছে ; ক্যান্টন এবং হ্যান্কাউ 

ছুটি সহরই তার! অবরোধ করেছে । চলাচলের ব্যবস্থ। 
আগে থেকেই খারাপ, তারপর ক্যান্টন-চ্যাংশা হ্যাঙ্কাউ রেল- 
পথের ওপর অনববত বোমাবর্ষণ ক'রে জাপানীর। সে ছুরবস্থা 

আরও শোচনীয় ক'রে তুলেছে । এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি 
উল্লেখযোগ্য সহরেই অবিরাম বিমানহানার ফলে ঠিক চু 
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ইয়েনের মত অবস্থা হয়েছে। ছুর্দর্য যাস্ত্রিক বাহিনীপনিয়ে 
জাপানীরা ক্রমেই ইয়াংসি নদী ধরে এগিয়ে আসছে । স্থানে 

স্থানে বিপুল ক্ষতি স্বীকারের পর চীনাবাহিনী হটে যেতে 
বাধ্য হয়। 

তাদেব গাড়ীর চালক একবার পথ ভুলে উত্তরে না যেয়ে 

পৃবদিকে যাবার দরুণ ভারতীয় চিকিৎসকরা এই শোচনীয় 
পশ্চাদপসরণের দৃশ্য দেখতে পান। 

তারা যেখানে উপস্থিত হলেন, তাকে বাস্তবিকই নরকের 

রাজপথ বলা চলে । আহত, অক্ষম, ছূর্বল সৈন্যের দল খুঁড়িয়ে 
খু'ড়িয়ে সে পথে চলেছে শিবিরের হাসপাতাল লক্ষ্য ক'রে। 
নিজেদের উদ্দি ছিড়ে তারা কোনরকমে ক্ষতস্থান বেঁধেছে। 

তাদের মধ্যে অনেকে কয়েকদিন যাবৎ কিছুই খেতে পায় মি; 

তার] পথের পাশের ধানক্ষেত থেকে ধানের শীষ তুলে তাই 
চিবোবার চেষ্টা কবছে। রোগে এবং পথশ্রমে অনেক এমন 

অবসন্ন হয়ে পড়েছে ষে তাদের চলবার শক্তি নেই । অনেকে 

পথের ধারেই শুয়ে পড়ছে--সেই তাদের শেষ শোওয়া। 
ক্ষুধায় ,এবং যন্ত্রণায় অনেকে প্রায় উন্মাদ হয়ে গেছে। তারা 

বন্দুক দেখিয়ে মিশনের, গাড়ী থামিয়ে খাবার চাল এবং 

দাবী করল যে তাদের গাড়ীতে তুলে নিতে হবে। আরোহীদের 

পরিচয় পেয়ে তাদের অন্ুতাপের আর অবধি রইল না। 

নিতাস্ত ছঃখের সাথে তারা বারবার তাদের কাছে ক্ষমা চাইতে 
লাগল। চীনে ভারতীয় মিশনকে যে-সব শোচনীয় দৃষ্টের 
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মীন হ'তে হয়েছে, তার মধ্যে এইটিই“সবচেয়ে মর্মস্থদ | 
এর পরে তাঁদের আরো অনেক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে হযেছে- - 
চোখের সামনে বোমাব আঘাতে মানুষকে টকবো টকাবে। 
হয়ে যেতে তারা দেখেছেন + হিংস্র যুদ্ধ এবং গেরিলাবাহিনীব 

অভিযানও ভাব! দেখেছেন : বণাঙ্গণ থেকে এক মাইলের 

মধ্যে বসে তাবা আহত সৈন্যদের সগ্ভশোনিতত্রাবী ক্ষতেব 
পরিচর্যা করেছেন ; জাপানী শান্ত্রীদের বন্দুকের পাল্লার মধা 
দিয়ে শক্রব্যহ অতিক্রম কববার অভিজ্ঞতাও এব পব তাদের 
কারও কারও হয়েছে । কিন্তু এই নরকের রাজপথ-_ আহত, 

রক্তাক্ত মান্সুষেব এই যে অফুরন্ত মিছিল--এ তাদের মনে 
চিরদিনের মত যে ভয়াবহ ছাপ বেখে গেল, তাব তুলনা ভাবা 

সারা চীনে কোথাও খুঁজে পান নি। 

হুখ-ন্ত্রণা যেখানে এত বেশী, এত মর্মান্তিক, সেখানে 
কয়েকজন ডাক্তার সমস্ত সদিচ্ছা! সত্বেও এমন আব কি কবতে 

পারেন? তবু তারা মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে আহত 

সৈনিকদের সাহায্য করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্ত 
তাদের যন্ত্রপাতি সব ছিল অন্য গাড়ীতে, তাই তারা চবশেষ 
কিছু করতে পাবলেন না। খানিকুক্ষণ পরে ভার! যেখানে 
পৌঁছালেন, সেখান থেকে রণক্ষেত্রের কামানগর্জন স্পষ্ট শোনা 
যায়। পথভ্ুলের কথ বুঝতে পেরে ভারা এখান থেকে 

ফিরলেন। ঘণ্টাৰ পর ঘণ্টা তাঁবা অন্ধকাবেব মধা দিযে 
এগিয়ে চললেন। মাঝে মাঝে সৈনাদের কুচ-কাওয়াজের 
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শব্দ শুনে তারা বুঝতে পারছিলেন যে তখনও তাঁরা ঘুদ্ধাঞ্চলেই 
রয়েছেন। | 

মিশমিশে অন্ধকাবের মধ্যে খেয়া-নৌকায় ক'রে তাদের 
গাভীগুলি একটি ছোট নদী পার হ'ল। পরপারে পৌছে 
তারা অস্ত্রবাহী রেলগাড়ীর আওয়াজ শুনতে পেলেন । এই 

শবে তীর! বুঝতে পারলেন যে সে-অঞ্চল দিয়ে একটি বিরাট 
সেনাবাহিনী চলেছে । ডাঃ বস্থু অন্ধকারে নিজের গাড়ী 

চিনতে ন1! পেরে যেই একবার টর্চলাইট জ্বালিয়েছেন, অমনি 
তাদের অধিনায়ক চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন “আলো 
নেভাও বলছি, বোকা কোথাকার !” এতক্ষণ যিনি খুব ভদ্র 

ব্যবহার করছিলেন, তব মুখে এই ধমকের সুর শুনে তাঁরা 
বুঝতে পারলেন যে শক্রসেনা খুব নিকটেই আছে । ডাঃন্বন্থ 
না জেনে যে ভুল ক'রেছিলেন, তার ফলে তাদের কামানের 

গোলায় হাজাব হাজার প্রাণ বিনষ্ট হ'তে পারত। 

রাত সাড়ে দশটার সময় ত'7দর প্রথম গাডীখানা উচাঙে 

পৌছাল। সেখানে থেকে ইয়াংসি-কিয়াং নদী পার হয়ে 
ত'রা, হ্যাঙ্কাউয়ে পৌছালেন। হান্ এবং ইয়াংসি নদীর 
সঙ্গমস্থলে এই ছুটি নগর হাঙ্গেরির বুদ! ও পেস্ত নগরদ্বয়ের 
মতই নদীর এপার ওপারে অবস্থিত । শিল্পপ্রধান উপকণ্ঠ 
হ্যানিয়াঙ্কে নিয়ে এদের মিলিত নাম হ'ল উ হান। 

সহর থেকে মাত্র কয়েকমাইল দূরে “নরকের রাজপথে” 

তারা যে ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিলেন, তার সঙ্গে হ্যাঙ্কাউয়ের 
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নি আকাশ-পাতাল তফাৎ । আধুনিকতা ও প্রমোদের 

আবহাওয়ায় এ সহর পূর্ণ। অভিজাত হোটেল, দৌকানে 
দোকানে বিলাসদ্রব্যের সম্ভার কোন কিছুরই অভাব নেই । 

যে-কোন আধুনিক রাজধানীর মতই এখানকাঁৰ কোলাহল- 
মুখর রাজপথে চঞ্চল জনতার গতিবিধি অফুরস্ত । সহবের 

অবস্থা দেখে হঠাৎ বোঝবার যে! নেই যে শক্রসৈন্য এ সহর 
অবাবোধ করেছে শুধু তাই নয়, শীগগিবঈ এখানকার 

অধিবাসীদের সহর ছেভে যেতে হাবে। “যদি হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে 
যেতে হয়” না ব'লে লোকে এবই মধো বলতে স্থুর কাবেছে, 

“যখন হ্যাঙ্কাউ ছেড়ে যেতে হাবে।” অথচ সহবেব দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রা প্রায় চিরাচরিত গতিতেই চলেছে । 

“তবু যুদ্ধেব বিভীষিক1 যে কত কাছে বযেছে, ভাল ক'রে 
লক্ষা টকঁবালেই তা নজ্তরে পর্ভত। অনেক গৃহ ধ্বংসম্ভূপে 

পরিণত, আর অনেকগুলির গায়েই দেখা যেত বিমানহানার 

চিহ্ন ! পবিচ্ছন্ন, সুবেশ বণিক, আমলা ও ছাত্রদের ভিডেব মধ্য 

দেখা যেত ছিন্নবস্ত্পরিহিত আঁশ্রযপ্রার্থীদেব । এদেব মধো 

অনেকে শত শত মাইল পাঁয়ে হেঁটে তবে হাঙ্কাউয়ে পৌছেছে । 
“আশ্রয়ের সন্ধানে এত বড জ্রনতার যাত্র। পৃথিবীর ইতিহাসে 
আব কখনও ঘটেনি। * বাড়ীঘর ছেডে সমুদ্রকুলের নগর 

থেকে এরা দলে দলে প্রবেশ কবেছে দেশের অভ্যস্তরৈ ৷ 

নদী অতিক্রম ক'রে, পর্বতমালা লঙ্ঘন ক'বে এর এসেছে 

এই ছুর্বোধ্য যুদ্ধে ছুজ্দেয়ি শক্রর নৃশংসতার হাত থেকে বীচবার 
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জন্য ।”* এরাও মেই পনরকের রাজপথ” দিয়ে এসেছে । 

সেই ভয়াবহ দৃশ্যের স্মৃতি, সেই মর্মীস্তিক বেদনার অনুভূতি 

এদের মুখে চোখে সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠেছে ! 
হ্যাঙ্কাউয়ে 'পৌছাবার পরদিন তারা ৬৪নং শিবির 

হাসপাতাল দেখতে গেলেন। স্ভাঙ্কাউয়েব হাসিমুখে 

আড়ালে যে বেদনাব ছাপ বয়েছে, তার প্রমাণ তারা! 

এখানেও দেখতে পেলেন । সহরের যে অঞ্চলে আগে 

জাপানীদের বসতি ছিল, সেই অঞ্চলে এই হাসপাতালটি 

অবস্থিত। এটি আগে ছিল একটি জীপানী হাসপাতাল । 

তখন এখানে ছু'শ রোগীর উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। এখন 
একে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে । গুরুতর 

ভাবে আহত প্রায় দেড় হাজার সৈন্য এখানে রয়েচ্ছে। 

জায়গার অভাবে তারা সবাই মেঝের ওপর ঘাসের ,মাছুর 

বিছিয়ে শুয়ে আছে। সহরের অন্য অঞ্চলে আর 'একটি 

হাসপাতালে তারা এর চেয়েও বেশী রোগীর ভিড় দেখলেন । 

সেখানে রোগীব সংখ্যা! আড়াই হাজার। এত রোগীব জন্য 

না ছিন্বা পধাপ্ত পবিমাণে ওষুধ-পত্র, আর না ছিল উপযুক্ত- 
সংখ্যক চিকিৎসকের ব্যবস্থা । ভারতীয় চিকিৎসকরা খুব 
সঙ্কট-মুহুর্তেই তাদের ওষুধ-পত্র নিয়ে এখানে এলেন। 

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করে নেওয়া 

হল। ] 

ক লিন্ ইউটা্ (এ লীফ্ ইন দি উস) 
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পয়লা অক্টোবর থেকে তাবা কাজ নু করলেন। ছুটি 

হাসপাতালে কাজ করবার জন্য তাদের ছু' দলে বিভক্ত করা 

হ'ল। এক দলে রইলেন চোলকার ও বন্থ, আর এক দলে 
কোট্নিস, ও মুখার্জি। ডাঃ অটল চিকিৎসক হিসেবে এই 
ছ'জায়গাতেই দ্বুরে ঘুরে কাজ করতে লাগলেন । 

সতের দিন তার] হ্যাঙ্কাউয়ে ছিলেন। এই ক'দিন 
তীর! উদয়াস্ত পরিশ্রম করেছেন, এমন কি সময় সময় গভীব 

রাহ্ত্রি পর্যস্ত তাদের কাজ করতে হয়েছে । তাদের সঙ্গে 

ছিলেন কয়েকজন চীনা ডাক্তাব এবং জাভা '়্যান্ুলেন্স' 
ইউনিটের কর্মীরা । এই ইউনিটও তীাদেবই মত বিদেশ থেকে 
স্বেছাসেবকরূপে এসেছিলেন। 

শচিকিৎসা-জীবনের ম্ুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাব মধ্যেও তার 

এমন যন্ত্রণার দৃশ্য আর দেখেন নি। যে-সব আহত 

সৈনা উ্াদের চিকিৎসাধীনে ছিল, তাদের কারও হাত-পা 
শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, “দমদম' বুলেটের আঘাতে 
কারও মুখেব খানিকটা উড়ে গেছে, কারও বা তলপেটে 
এবং ফুসফুসে গুলি বিধেছে। নীরবে দারুণ যন্ত্রণা স্বইবার 
এমন ক্ষমতাও তীবা এর আগে আব কখনো! দেখেন নি। 

সাফল্যমপ্ডিত অস্তরোপচাঁৰ করবার পর বা যন্ত্রণানাশক 

কোন ওষুধ দেবার পর এই শাস্ত রোগীদের চোখেমুখে যে 
কৃতজ্ঞতার ন্গিগ্ধ প্রকাশ দেখতে পেতেন, তাতেই তাব। 

কৃতার্থ বোধ করতেন । বিনিদ্র বজনী এবং দীর্ঘ শ্রমের সমস্ত 
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কষ্ট তার! তখন ভুলে যেতেন। 
হাঙ্কাউয়ে যখন তারা ছিলেন, সেই সময় কয়েক বার 

সেখানে বিমানহান। হয়। কিন্ত এ ধরণের হানা! তখন 

তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। চীনা সহকমীদের মতই 

নিবিকার চিত্রে তারা তখন এগুলিকে গ্রহণ করতে 

শিখেছেন। যুদ্ধের অবস্থা সে সময় খুবই আশঙ্কাজনক ; 
জাপানীরা সবলে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে। 
মিশনের তরুণ সদস্য তিন্জন রণাঙ্গণে যেয়ে যুদ্ধের প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠলেন। একদল 

চীন। ও বিদেশী সাংবাদিকেব তখন র্ণাজণে যাবার ব্যবস্থা 
হয়েছিল। কতৃপক্ষ এই দলেব সঙ্গে তাদের পাঠাতে রাজী 
হ'লেন। কিন্ত কেমন ক'রে যেন এ-কথা খবরের কাগজে 

বেরিয়ে পড়ল। সেইজন্য তাদের যাত্রার্ ব্যবস্থা নাকচ 
করে দেওয়া হ'ল। সাংবাদিক এবং ভাক্তার ছু'দলই এতে 
খুব মনংক্ষুপ্ন হ'লেন। দার্শনিক-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন একজন 
চীনা ভদ্রলোক ঠাদেব সান্তনা! দিয়ে বললেন ঘযুদ্ধক্ষোত্রে 
ফাওয়॥ হ'ল না ব'লে ছুঃখ ক'রে লাভ কি? যুদ্ধক্ষেত্রই তো। 
তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছে !* 

বাস্তবিকই যুদ্ধক্ষেব্র হ্যাঙ্কাউয়ের দিকে এগিয়ে আসছিল । 
কিন্তু সহরের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন দেখা! 

গেল না। আগের মতই সাড়ম্বরে বাজি পুড়িয়ে *শস্য-কর্তন” 
উৎসব উদযাপিত হ'ল। ছু'দিন পরে এল “জাতীয় বিপ্লব 
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দিবসণ” ১৯১১ খুস্টা্দের ১০ই আক্টোবর তারিখে মাঞ্চুবংশের 
পতন হয়_-সেই দিনেব স্মবণে শ্রতি বংসর এই বাম্বিকী 

অনুষ্ঠিত হয়। চাবিদিকে সেদিন আনন্দেব শআ্রোত বয়ে 
গেল। জাতীয় পতাকা উড়িযে, জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে 

বিপ্লব-দিবস পালিত হ'ল। মার্শাল চিয়াং কাই-শেক 

যখন সেনাদল পবিদর্শন করতে গেলেন, তখন কুচ-কাওয়াজ 

দেখবাব জন্য সেখানে হাজার হাজাব দর্শক উপস্থিত ছিল । 

যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও সেদিন শুভ-সংবাদ এল। জানা গেল 

কিআংসি বণাঙ্গণে জাপানী দেনাবাহিনীবৰ ছুটি ডিভিশন 
প্রায় ববংস হযেছে। 

কিস্ত এবই মধ্যে হ্যাঙ্কাউ ছেডে দেবার সিদ্ধান্ত হয়ে 
গিরেছিল। পবদিনই ৮৭ নম্বব হাসপাতালটিকে হ্যাঙ্কাউ 
থেকে অনেক পশ্চিমে ইচাঙে সবিয়ে নেবাব বাবস্থা! হ'ল। 
বোজইঈ'জ্রাপানীদেব অগ্রগতিব খবৰ আসছিল । ডাক্তাববা 

চ্যাংশা! থেকে টেলিফোনে খবব পেলেন যে শীগগিবই তাদের 

হ্াস্কাউ ছেড়ে ফেতে হবে। তাবা নিজেদেব জিনিষপত্র 

গুছিয়ে নিচ্ছেন, এমন সময় বিমানহানার সন্কেতধ্বনি হ'ল। 

তাবা শুনতে পেলেন যে সোভিয়েট বৈমানিকরা তাদের 
জঙ্গী-বিমান নিয়ে জাপানীদেব বাধা দিতে যাচ্ছে । এই 

সোভিয়েট জঙ্গী-বিমানগুলিকে স্ভানীয় লোকেবা “কশ 

মৌমাছি” বলত । এই «মৌমাছি” ও কশ ?বমানিকাদের 
সম্বন্ধে তাদের পাবণা ছিল খুব উচ্চ এবং এদেব সম্বন্ধে তাবা 
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বিশেষ গর্ব পোষণ করত । এই রুশ বৈমানিকরা এর আগেং 
জাপানীদের অনেক বোমারু বিমান ধ্বংস করেছে 

আক্রমণকারীদের তারা সহজেই হঠিয়ে দিল। বিদেন 
জাতির মধ্যে ইএকমাত্র সোভিয়েট যুনিয়নই যে প্রয়োজনীয় 
সমরাস্ত্র দিয়ে চীনের সাহায্য করছিল, এই ঘটনায় সে-কথ' 

ভারতীয় ডাক্তারদের যনে পডল। 

চোদ্দই অক্টোবর তারা যাত্রীর জন্য তৈরী হলেন 

হাঙ্কাউয়ের বেসামরিক অধিবাসীবা আগেই সহর ছেড়ে 

যেতে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু যে গ্রীমারে তাদের যাবার 
কথা, সেই ্রীমারের যাত্রা হঠাৎ স্থগিত হওয়ায় তার' 
আটকে পড়লেন। “মেডিকাল ট্রেণিং স্বীমে' শিক্ষা নেবার 
জন্য যে ছু'শ স্েচ্ছাসেবক এসেছিল, মিশনের ওপবৰ তাদের 

পরীক্ষা করবার ভার পড়ল। এ কাজে তাদের *স্নে ছ'দিন 
লাগল, সেই ছু'দিন জাপানী বিমানবহর সহরের ওঞ্জর বারে 

বারে হানা দিচ্ছিল। বিমান-বিধ্বংসী কামানেব অবিরাম 

গর্জানে সে ছ'দিন সহব ছিল মুখরিত | 
দ্তেরোই অক্টোবর তারা ইয়াংসি-কিয়াং নদী বেয়ে 

স্টীমাবে ইচাঙেব দিকে যাত্রা কবলেন। ্টীমারের ডেক 
থেকে তারা তাকিয়ে রইলেন সেই পরিত্যক্ত রাজধানী 

হ্াঙ্কাউয়ের দিকে । এই স্থাঙ্কাউয়ে তাবা যুদ্ধকালীন 

চীনের অবস্থা! ও তার চিন্তাধারার সঙ্গে ভাল ক'রে পরিচিত 

হবার সুযোগ পেয়েছিলেন । এখানেই তারা চীনের ছুদদর্য 
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কম্ুনিস্টদের এবং তাদের বিখ্যাত “অষ্টম+ পন্থা বাহিনীর” 
(16161) 0০65 £১005) সাক্ষাৎ লাভ কবেছিলেন। 

বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা! চোউ এন্-লাই, কুওমিন্টাঙ্গের আনেক 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বামপন্থী বাস্ট্রকমী, কোরীয্ান বিপ্রবীদল 

এমন কি ফ্যাসি-বিরোধী জাপানীদের সঙ্গে পযন্ত তাদের 
পরিচয় হয়েছিল এই হ্ভাঙ্কাউয়ে। এই সব সাক্ষাৎ ও 

পরিচয়ের জন্যই হ্যাঙ্কাউ উাদেব কাছে ম্মরণীয়হয়ে রহছল। 

এই সব ঘটনার বর্ণনা কবতে হলে আমাদেব একটু 
পেছিয়ে যেতে হবে । 



'্বাধীন ভারতের উদ্দেশ্যে--. ৮ 
“মানহন গলামী কো বচ, কর্ হু মঞজরিল্ র্ ঠকরারেঙ্ে, 
ইনসানী মাজাদীকে লিয়ে স্বল্ যায়েঙ্গে, কটু যায়েঙ্গে, 
ফির চীনী-হিম্দী মিল জুল্ কর্ নস্রথকে তরাণে গায়েলে, 
আজাদী-এ-ন্নালম্ ক পরচাম্ ফির্ ছুনিয়া পর্ লেহরায়েঙ্গে 1” 

( গদে পদে এই ঘ্বণিত দাসত্বকে আঘাত ক'রে আমরা এগিয়ে যাব। মানুষের মুক্তিব 
জন্ঠ আমরা! আগুনে ঝাপিায় পড়ব, আত্মবলি দেব। চীন-ভারতের মিলিত কণ্ঠে 

আমর! গাইব বিজ্ঞয়-সঙ্গীত | উত্ধে ওডাব বিঙ্গের মুক্তি-পতাঁকা। ) 

-সাগর নিজামী । 

“বন্ধুগণ ! ভাবতীয ম্বাধীনতাৰ উদ্দেশ্যে আমরা '্াস্থা- 

পান” কবছি 1” -এই কথা দিষবে ভাবতীয় মেডিকাল মিশনের 

সম্মানে প্রদন্ত একটি প্রীতিভোজ সুরু 'হ'ল। চীনে ভোরের 
আগে 'ম্বাস্থাপান' কববাব প্রথা আছে, ভোজের পষ্চুব নঘ। 

সে বাত্রে প্রথমেই ভাবানেব স্বাধীনতার উদ্দেন্টে ন্বাস্থাপান' 

কর। হ'ল। 

মিশন হাঙ্ধাউযে পৌছাবার তিনদিন পরে “অষ্টম পন্থা 
বাহিনীব”্* কাধালযে এই *প্রীতিভোজ অনুষ্ঠিত হয। 
উপস্থিত বিশিষ্ট নাক্তিঠদন মধ্যে ছিলেন কঘেকজন উচ্চপদগ্ 

সামবিক কর্মচাবী, কম্মানিস্ট পাটি কয়েকজন নেতা কম্ানিস্ট- 

ঞ্ধ গোডায় এএ নাম চিল চীনা 'লাল ফৌজ'। কম্মৃনিদ্ট-কুওমিনটাঙ্গ মিলনেব পৰ 
এই বাহিনী চীননর জান্ীয সেনারালব অন্তভূ্ত হয়। তখন এর নাম হয় “অষ্টম পন্থা 
বাহিনী” (12507 ০066 র১)) 



“ফেবে নাই শুধু একজন ৬৭ 

দেব মুখপত্র “সিন্ হুমা জিহবা (নবীন চীা! দৈনিক) এব 
সম্পাদক, একজন রুশ সাংবাদিক, একজন মাক্ষিন মহিলা" 

এবং একজন নাংসি-বিরোধী জার্মান মহিলা । 

ভারতের স্বাধীনতা, চীনের মিলিত সেনাবাহিনী, অষ্টম 
পন্থা বাহিনী, সোভিয়েট যুনিয়ন--প্রভৃতিব উদ্দেশ্যে “ন্াস্তা- 
পান” করে ভোজ ম্ুর হ'ল। ভোজেব শেষে স্থুরু হ'ল 

গানের পালা । নান। রকমের গান গাওয়া হ'ল অষ্টম পন্থ। 

বাহিনীর গান; “চিলাই” * পীতনদীৰ গান , রুশ বিমান- 

বহরের গান ₹ পল! মাসই” , বুটিশ মজুরদেব গান , “বন্দে 

মাতবম্” এবং কাজী নজরুল ইস্লামের বাংল! বিপ্লব-সঙ্গীত 
“চল্বে চল্রে চল্” । চীনের কম্যুনিস্টবা গানের খুব পক্ষপাতী 
তাদের উৎসাহেব ছো'য়াচ লেগে ভাবতীয ডাক্তাবদেব 

সমস্ত অক্কোচ দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে 'প্রবীণ ডাঃ 
চোলকারও সাগ্রহে গানের স্থুৰে নিজের গল! মেলালেন। 
হ্যাঙ্কাউয়ের সেই কাঠের বাড়ীটি বিভিন্ন স্থুরে, মিলিত কণ্ঠে 
গীত ছ"টি বিভিন্ন ভাষার স্বাধীনতা-সঙ্গীতে মুখবিত হয়ে উঠল। 

গানের পর সুরু হ'ল বক্তৃতা । চীন৷ কম্যুনিস্ট পাটির 

প্রচাৰ বিভাগের নেতা, খর্বকায়, উজ্জ্রলতৃষ্টি কাই কেং চীনা- 
ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। কম্যুনিস্ট পাটির আন্তর্জীতিক 
প্রচাব-বিভাগের নেতা ওআড. বিঙনান্ সেই বক্তৃতার জার্মান 

অনুবাদ কবলেন ; খ্যাতনায়ী বিপ্লবী লেখিকা য়্যাগ্নেস্ ন্মেডলী 

1ইনি খ্যাতনারী বিশলীবগন্থী লেখিকা যাগ্রে নম লী। _ অনুব।শখ । 
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আবার তার ইংরাজি অনুবাদ ক'রে দিলেন । দি 
মধ্যে কাই ফেং বললেন, “সাত্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে চীন 
শুধু নিজের জন্য লড়ছে না। চীনের এই সংগ্রাম বিশ্বের 
সমস্ত নিপীড়িত জাতির জন্য । এই মেডিকাল মিশন পাঠিয়ে 
চীনের প্রতি ভারতবর্ষ যে-সহান্থৃভৃতি দেখিয়েছে, তা আমর? 

কখনও ভুলতে পারব না। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
যখন আমাদের সাহায্য প্রয়োজন হবে, তখন আমরা এই 

কৃতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করব ।” 

অষ্টম পন্থা বাহিনীর প্রধান কর্াধ্যক্ষ এবং কমুযুনিস্ট 

চীনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরনায়ক জেনারেল ইয়ে চিয়েন-ইং এই 

ভোজসভার সভাপতি হযেছিলেন। তিনি স্বাস্থ্যবান্, সদা- 

হাস্তময় সুপুরুষ : বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি । ভিনিও 

বক্তৃত! দিলেন । অষ্টম পন্থা বাহিনীর পক্ষ থেকে ভারতীয় 
মেডিকাল মিশনকে সন্বদ্ধনা জানিয়ে তিনি কংগ্রেস ও ফংগ্রেস- 

নেতাদের প্রতি চীনের কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করলেন। 
চীনের জনগণেব মিলিত প্রতিরোধশক্তি কেমন ক'রে বছরের 

পর ব্রছর জাপানকে ঠেকিয়ে রেখেছে, সে কথাও তিনি উল্লেখ 
করলেন । 

ডাঃ অটল যখন এিনির বক্তুতার জবাব দিতে উঠলেন, 
তখন তাকে হিন্দীতে বলতে অন্্ররোধ কর! হ'ল। ডা: 

চোলকার তার সেই হিন্দী বক্তুতাব ইংবাজি অনুবাদ করলেন, 

তাঁবপর উপস্থিত সাংবাদিকদেব মধো একজন আবার সেই 
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ক্লুতা'চীন। ভাষায় অনুবাদ ক'বে দিলেন । £ 
হ্যাঙ্কাউয়ে থাকবার সময় অষ্টম পন্থা। বাহিনীব কাধালয়ে 

চীনা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে দেখা কববাব স্বযোগ তাদেব আব ও 

কষেকবাব হযেছিল। এই অদমা কমানিস্টর। দশবংসব যাবৎ 

কেন্দ্রীয় সবকাবের তীব্র দমন-নীতি সত্বেও টিকে ছিল । এই 

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ অভিযানে হাজাব হাজাব মাঈল পথ 

হাতিক্রম ক'রে এব। উত্তর-পশ্চিম চীনের শেন্সিতে নিজোদেব 

নাষ্ট্র স্থাপন কবেছিল , জাপানেব বিকদ্ধে চীনেব মিলিত 

যুদ্ধোগ্যোগে এবাইি প্রধান শক্তি। ভাবতবর্ষে থাকতেই 

এদেব সম্বন্ধে অনেক কথা শুনে এবং জাহাজে আসবাব সময 

এডগাব ন্োব “বেড স্টাৰ ওভার চাঘনা” পড়ে ভাবভীষ 

ডাক্তারব! এদের সঙ্গে দেখা কববাব জন্য খুব উৎন্ুক ছিলেন। 

কম্যুনিজম সম্বন্ধে তারা বিভিন্ন মত পোষণ করতেন , কিন্তু 

চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তাদেব অষ্টম পন্থা বাহিনী সম্বন্ধে 
ভাবা সকলেই সমান আগ্রহান্বিত এবং অআদ্ধাশীল ছিলেন । 

যে অসামান্য কষ্টসহিষুতা, নিষমান্ুবতিত। এবং শক্রব প্রতি 
যে অনমনীয় প্রতিরোধেব ফলে এই বাহিনীব বীবন্ব প্রবাদ 

পবিণত হয়েছে, তার প্রতি তাঁদের অশেৰ শ্রদ্ধা ছিল। এই 

বাহিনীব সঙ্গে কাজ কবতে পাবার সম্ভাবনার কথ। তার 

নিজেদের মধ্যে আগ্রহসহকাবে আলোচনা করতেন । 

যে প্রীতিভোজের কথা বল। হ'ল, তার পর একদিন তাব! 
একটি সাদাসিধে “আট সেপ্টের' ভোজে নিমন্ত্রিত হ'লেন। 
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এ ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান। উচ্চপদস্থ সামবিক 
কর্মচারী এবং সাধারণ সৈন্য সবাই এক সঙ্গে খেতে বসেছিল । 

এই সৈন্যদের বেশ স্বাস্থ্যবান € বুদ্ধিমান বলে বোধ হচ্ছিল । 

এদের অধিকাংশই সাদাসিধে, কৃষক শ্রেণীব লোক । সবচেয়ে 

বয়ঃকনিষ্ঠ যে, তার বয়স পনেবো। বছর পোবে নি। ভোজের 

বাবস্থা সাদাসিধে হ'লেও বেশ ভালই ছিল । খাবাব পব 

যথারীতি অনেক গান ও বক্তৃতা হ'ল। 

হ্যাঙ্কাউষে ভাবা যে-সব কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে পবিচিত 
হয়েছিলেন, তাদেব মধ্যে জেনারেল চোউ এন-লাই সবচেয়ে 

উল্লেখযোগা । ইনি একজন প্রবীণ বিপ্লবী নেত৷ এবং চীনের 

তিনজন প্রধান কমুযানিস্ট নেতার মধো একজন । এক সময় 
চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ধরে দেবাব জন্য আশী হাজার 

ডলার পুরফ্ার ঘোষণা কবেছিল__আর আজ তিনি সেই 
কেন্দ্রীয় সরকারের রাজনৈতিক গণ-সংগঠন বিভাগেব 

সহকারী কর্মাধ্যক্ষ। তাছাড়া চীনের মিলিত যুদ্ধোগ্োগ 

যাতে নিধিত্বে চলতে পারে, এ জন্য তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি এবং 

কুওসিনটাঙ্গের মধ্যে সংযোগ-রক্ষার কাজও করেন। মিশনের 
সভ্যর1 এড গার ন্নোব, «রেড স্টার ওভার চায়না” বইয়ে তার 
সম্বন্ধে অনেক কথা পড়েছিলেন। সেখানে তার এইরকম 

বর্ণনা কর! হয়েছে £-- 

“তিনি কৃশকায়, মাঝামাঝি ধরণের লম্বা! , শরীরের গড়ন 

তার বেশ হাক্কা। লম্বা কালো দাড়ি এবং বড বড় উজ্জ্বল ও 
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গভীর' চোখ ছু'টি সন্বেও তাকে অনেকটা ছেলেমান্নষের মত 

দেখায়। তিনি একটু লাজুক , অথচ লোককে মুগ্ধ কববার 
ক্ষমতা তাব আছে। দুঢ আত্মপ্রতায নিষে তিনি লোককে 

চালিত করতে পারেন- এই সমস্ত গুণই তাকে একটা বিশেষ 

আকর্ষণী শক্তি দিয়েছে । -* ভাব মত লোক চীনে খুব কম 

মাছে । তীর বুদ্ধিবৃত্তি বিশুদ্ধ, অবিমিশ্ , কমশক্তিব সঙ্গে 
জ্ঞান ও নিষ্ঠাব 'অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তার মপো। তাকে 
দেখেই বোঝা যায় , একজন বুদ্ধিজীবি মনীষি বিপ্রব-পন্থ। 

অবলম্বন কবেছেন 1” 

ভাবতীষ ডাক্তাবদের একজন তীব ডাযেবীতে "জনারেল 
চোউ এন্-লাই সম্বন্ধে লিখেছেন ; “তিনি সর্বদা উৎসাহে চঞ্চল , 
চেস্কারায় বুদ্ধিমন্তাব ছাপ স্পষ্ট, চোখ ছু'টি প্রতিভাষ সমুজ্জল। 
তাব ভ্ যেমন ঘন, চীনে সচবাচর তেমন দেখা যায না।” 

মাফিন-স্বলভ একট1 বাস্ততাব ভাব আছে তাব চাবিদিকে-_ 

অহরহ টেলিফোন বাজছে, মুহুর্তে মুহর্তে দবকারী 

চিঠি ও টেলিগ্রাম আসছে, চারিদিকে ছড়ানো 

রয়েছে অজস্র বই, ফাইল, ম্যাপ ইত্যাদি। 
মাটির কুটিরে অবস্থিত, সাদাসিধে আসবাবযুক্ত 
তার যে খাসদগুরেব বর্ণনা এডগার সস! ১৯৩৬ খস্টাবে 

দিয়েছেন, তার সঙ্গে এর কত তফাৎ! ভার পরণে আগের 

মতই সাধারণ দৈনিকের পোষাক : কিন্তু বেশ একটা নেতৃত্ব 

এবং কর্মতৎপরতার ভাব দেখা যাচ্ছিল তীর.মধো । টেলি- 
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ফোনে কথা বর্গ এবং সহকারীদের নির্দেশ দেওয়ার ফাকে 

ফাকে তিনি সাংবাদিকদের কাছে যুদ্ধ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা 

করছিলেন। কথা বলছিলেন তিনি চীনাভাষাতেই, কিন্তু 

ইংবাজিতে ভার বেশ দখল আছে। ইংরেজ এবং মাফ্ষিন 

সাংবাদিকদেব কাছে তাঁর কথার অনুবাদ করতে যেয়ে ক্তাব 

দোভাষী যখন একটি গুরুতর ভুল কবে ফেলল, তিনি 
তখনই সেই ভূল শুধরিয়ে দিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্মেৰ 

জবাব দিতে দিতেই তিনি ভারতীয় ডাক্তারদের সঙ্গে লালাপ 

কবছিলেন। মিশনের কাজ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহ 

দেখালেন । ভাবা অষ্টম পন্থা বাহিনীর সঙ্গে ক'জ কবতে 

চান শুনে তিনি খুব লানন্দেব সাথে বললেন যে এ বিষয়ে 

তিনি ভাদেব সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন এবং দের 

যথাসাধ্য শ্রযোগ-ম্থববিধা ক'বে দেবেন । ৮ * 

জেনাবেল চোউকে তাদের খুবই ভাল লাগল । এব 

পবেও ছা'একবাব ভার সক্ষে দেখা করবার স্মযোগ তাবা 

পেয়েছিলেন । হ্যাঙ্কাউযে তীর্দের সম্মানে প্রদত্ত একটি 

প্রীতিভোজেব পব তারা দেখেন যে সকলেই অতিবিক্ত 
মদ্যপানের ফলে বেশ একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন শুধু 
জেনাবেল চোউ সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ও স্থিরমস্তিক | 

হযাঙ্কাউয়ে আমারও আনেক উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত লোকের 

সঙ্গে তাদের পৰিচয় হয়। চীন সরকারের “নিয়ন্ত্রণ বিভাগের” 

প্রেসিডেন্ট যু. যুং রেন্ এদের মধ্যে একজন ; লম্বা হান্ধা 
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দ্বাড়িতে একে দেখায অনেকটা কনফ্যুসিয়া্েব মত : ভদ্রতা 

এবং বিনয়েব ঈনি অবতার । ইংরেজ মহিলা-সাংবাদিক 

ফেড] উট্লেব সঙ্গেও তাদের এখানে পরিচষ হয়। হংকংঘেব 

স্থাবেশা ও চট্পটে শার্ল ট হ্যাডনেব সঙ্গে এই সবলকাযা 
স্বাস্থ্যবতী মহিলাব ভানেক পার্থকা। ইনি "জাপান*স্ ফাঁটু 

অফ ক্রে” নামক বিখাত পুস্তক লিখেছেন । জাঁপানেৰ 

ক্রমবন্ধিফু* সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এ বঈ জনেক দিন আগেই 

পাঠকদের দৃষ্টি আকষণ কবায। শানেক দিন থাণহ 

কম্যুনিস্টদেব গপব ইনি সহান্তভৃতি পোষণ কবেছেন , কিছ 

পরে আদর্শেব দিক দিয়ে “কমিণ্টার্নেব' সঙ্গে তাব মতবিবোধ 

ঘটে। হ্াঙ্কাউয়ে আসবাব সময তার আশঙ্কা হয়েছিল যে 

চীন! কম্যুনিস্টবা হয়ত তাকে মোটেই আমল দেবে না, কাবণ 
মন্কো! থেকে তাকে দলভ্রষ্টা' বলে ঘোষণ। কব! হয়েছিল । 

কিন্ত তাব এ আশঙ্কা অমুলক প্রমাণিত হ'ল--চীন! 

কম্যুনিস্টদেব কাছ থেকে বন্ধুব মত ব্যবহারই তিনি পেলেন। 

তার! তাকে সব সময় দরকাবী সব খবর জানিয়েছে, ভাবতীয 
মিশনের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রীতিভোজ ইত্যাদিতে ভাকে 

আমন্ত্রণ কবেছে, এমন কি "তাকে ব্যক্তিগতভাবে জন্বদ্ধন। 
জানাবাব জন্য একটি চায়ের আসরেরও ব্যবস্থা করেছে । 

এ ছাড়! তিনজন কোরীয়ান বিপ্লবী এবং অষ্টম পন্থ! 

বাহিনীর একজন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী সাহিত্যিকের 
সঙ্গেও তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। এদের সঙ্গে তাবা আলাপ 
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করেন একদল * দোভাষীর সাহায্যে। জাপানী থেকে 

কোরীয়ান, কোরীয়ান থেকে চীনা, চীন! থেকে জামান এবং 

জ্গার্মান থেকে ইংরাজি _এমনি ক'রে অন্তবাদের মধ্য দিয়ে 
চলল তাদের কথাবার্তা । আদর্শের একা কেমন কারে 

দেশ ও জাতির সীমাকে লঙ্ঘন করে, তা দোখে অবাক হ'তে 

হয়। চীনে যে সব জাপানী সৈম্ত আছে, তাদের কাছে 
প্রগতি-পন্তী প্রচাব-সাহিতা পাঠাবার কাজে জাপানী লেখকটি 
নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রচাবের উদ্দেশ্য জাপানী সৈম্াদেব 

মধো সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির বিরোধিতা স্ষ্টি কবা। লেখকটি 
চীনাদেব সঙ্গে বাস কবতেন , তারাও তার সঙ্গে সহকমীব 

মতই বাবহাব করত। তা ছাড়া মিসেস্ যান। গঅরঙ্গব 
সঙ্গেও ডাক্তারদের পরিচয় হ*ল। ইনি জ্ঞাতিতে জার্মান 

(হিটলারের “আধ” 1)। একজন চীনা কম্যুনিন্টকে বিয়ে ক'ৰে 
উনি চীনেবই বাসিন্দা হয়ে পড়েছেন। জাপানীদেব বোমার 

হাত থেকে একাধিকবাব ইনি অতি অল্পেব জন্য বেঁচে গেছেন । 

ক্ঞাপানীদেব ওপর এর যেমন রাগ, তেমনি রাগ হিটলারের 
ওপর ! 

্যাঙ্কাউয়েই ভারতীয় ডাক্তাররা প্রথম একজন সোভিয়েট 
নাগরিকেব সঙ্গে পরিচিত হন। নি ণ্টাস্, সংবাদ 
প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ মঃ রাগফু। ভদ্রলোক বেশ 
অমাধিক এবং হাসিখুসি। ভারতীয় ডাক্তারদের সম্গান্ে 

উনি মস্কোব সংবাদপত্রসমূহ্ে বিস্তারিত খবর পাঠান: 
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হাকঙ্কাউয়ে যে ক'জন ভাবতীয়ের সঙ্গে তাদেব সাক্ষাৎ 

হয়েছিল, তার! সবাই শিখ। স্থানীয ইংবেজ কর্মচাবী 
ও বণিকদের অধীনে এবা কাক্ত করে। এদের প্রায় সবাই 

নিবক্ষব এবং খুব সাদাসিধে ধরণের লোক । কিন্তু তাতিথি- 

বাৎসলা এদেব খুব বেশী। স্বদেশী ডাক্তীবদেব দোখে এবা 

থুব আনন্দিত হ'ল। এদেব আমন্ত্রণে তাবা এদেব গুকদ্বাকে 

গোলেন। ডাঃ অটল সেখানে হিন্দীতে একটি বক্তা 

দিলেন । এবা দীর্ঘকাল যাবৎ চীনে আছে . বিস্ত জাপানের 

বিকাদ্ধ চীনেব এই যুদ্ধেব তাৎপধা কি, তা বোধ হয এব। 

এই প্রথম শুনল । 

হাঙ্কাউয়ে যত লোকের সঙ্গে তাদের পবিচঘ হয়েছিল, 

তব মধো য়াগ্নেস্ ম্মেলীব নাম সবচেষে উল্লেখযোগা 
ভাবন্তীয মিশন হাযাঙ্কাউয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গ এই মাকিন 

মহিলা সবাব আগে তাদের অভিনন্দন জানাতে এলেন। 

তাব গায়ে একটি চামডার কোট, মাথাৰ পাকা চুলগুলি 
ছোট ক'রে ছটা, চেহারাষ জীবনব্যাপী বিপ্লবী সংগ্রামের 

ছাপ। যতদিন তাব। হাঙ্কাউযে ছিলেন, ততদিন্ন তিনি 

তাদেব বে-সবকারী আশ্রয়দাত্রীব, মতই ছিলেন_ মায়ের 

মত লেহে তিনি তাদের সব অভাব মেটাবাব চেষ্ঠা কবতেন। 

য্যাগ্নেস্ ম্মেড্লীর রোমাঞ্চকর জীবন-কাহিনী নিষে বড 

বড কয়েক খণ্ড বই লেখা চলে । মাকিন শ্রমজীবি পরিবাবে 

তার জন্ম। ন্যায়-সঙ্গত সমাক্তবিধান এব" গণবিপ্লবের 
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জন্য তিনি আঁজীবম সংগ্রাম কবেছেন। ব্বদেশ ত্যাগ "রে 

তিনি প্রথমে বাস কবেছেন ইংলগু, জাম্মাণী ও বাশিষায় , 

এখন আছেন কম্যুনিস্ট চীনে কষা 

ভারতীয় চিকিংসকবা আগে থেকেই য্যাগ্নেস্ ন্মেডলীব 

সগ্ন্ধে বিশেষ কৌতুহল পোষণ করতেন, কারণ ভাবতীয় 
বিপ্লব এবং ভাবতেব স্বাধীনতা-সংগ্রামেব সঙ্গে তিনি আজীবন 

জডিত আছেন? তরুণ বযসে ক্যালিফোণিয়। বিশ্ব- 

বিদ্যালয়ে একজন ভাবতীয় বক্তাব বক্তৃতা শানে অবধি তিনি 
ভারতবষের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ 

কবে আসছেন । পরবে নিউইযর্কে আরও আনেক ভাবতীযেব 

সঙ্গে তাব পবিচয় হয ।' সেই সময় থেকেই তিনি অনমনীয় 

ভাবে সাম্মাজ্যবাদেব বিবোধিতা কবে আসছেন । প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময প্রবাসী ভাবতীয বিপ্রবীদেব কাবধাকদ্ধ 
কবতে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র বুটেনেব সহাযতা করেছিল । এর 

প্রতিবাদ কবতে যেয়ে তিনি নিজেই কাবারুদ্ধা হন, সেখানে 

ক আপটন্ সিন্ক্লেয়াব এর সম্বন্ধে লিপচেন (ফেক্ুয়ারী, ১৯৩৭) £ “গবরের কাগজ 
উত্তর-পশ্চিম চীনের দূর শেন্-সি প্রাদশ খোক কতগুলি চমকপ্রদ খবর আসছে । মধা 
পশ্চিম আমেরিকার একজন শিক্ষয়িত্রী এ বিপদ্ংসন্কুল এবং সংক্ুন্ধ অঞ্চলে প্রগতিপ্ী'দর 
অন্যতম নেত্রী হয়েছেন । তিনি সিআনফুতে জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়বার জগ্ঘ চীনাদের 
একটি গণবাহিনী সংগঠন কবেছেন। *** -* কেন তিনি অনশন এবং মৃত্যুকে অগ্থাহ। 
ক'রে প্রথমে ভারতীয়, তারপর চীনা জনসাধারণের জগ্ভ সংগ্রাম করছেন ১» কিসের জগ্ 
তিনি তাদের সংগ্রামকে নিজের সংগ্রাম ক'রে নিয়েছেন? *** -* হদূর পশ্চিম 
আমেরিকার এই শিক্ষরিত্রী বদি জয়লাভ করেন, তাহ'লে লোকে তাকে তেমনি কব 
স্মরণ করবে, বেসন ক'রে আমর! ম্মরণ করি ল!ফায়েংকে , যেমন ক'রে ফরাসীরা স্বরণ 
করে জোয়ান অফ. আর্ককে 1” 
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তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন কবা হয়।* যুদ্ধের পর মুক্তি 
পেয়ে তিনি ইংলগ্ডে যান, সেখান থেকে সোভিয়েট যুনিয়নে 
এবং পরিশেষে জার্মানিতে যান। জার্মানিতে একদল 

ভারতীয় বিপ্লবীর সঙ্ষে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হন। 

চীনে তিনি এসেছিলেন সাংবাদিক রূপে, কিন্তু হিটলারের 

অভ্যুর্থানের খবর পেয়ে তিনি ঠিক করেন যে আর জার্মানিতে 
ফিরে যাবেন না। আমেরিকা এবং জার্মানিতে যে সব 

ভারতীয় বিপ্লবী আছেন, তাদের সম্বান্ধে আনেক বোমাঞ্চকব 

কাহিনী তিনি জানেন । এই মাফিন মহিল। কখনও ভাবতবধে 

পদার্পণ করেননি, কিন্তু ভাবত সম্বন্ধে তার জ্ঞানে গভীরতা 
ও ভাবতের স্বাধীনতা-আন্দোলনেব* প্রতি তাব আন্তবিক 

সহানুভূতি বাস্তবিক আশ্চর্জজনক। একনি সেবা ও 
আক্মোগসর্গের দ্বারা তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-স.শ্রামেব 

সঙ্গে নিজেকে যুক্ত বেখেছেন । 
এইজন্যই হ্যাঙ্কাউয়ে এত লোকের মধো ফ্াগ্নেস্ 

স্মেডলীই ভারতীয় ডাক্তারদেব বিশিষ্টতম। বান্ধবী, সাহায্য- 

কাবিণী এবং নেত্রী হতে পেবেছিলেন। এইজন্যাই» আষ্টম 
পন্যা বাহিনীৰ কাধালয়ে খন স্বাধীন ভারতের উদ্দেশ্যে 

ন্বাস্থা-পান' কব! হয়, সেই সম্মান গ্রহণ করাব জন্য ভাবতীয় 

ডান্তারদেব সঙ্গে ভারতেব প্রতিনিধি রূপে উঠে ঈাভিয়ে- 

ছিলেন ফ্যাগ্নেস্ ন্মেডলী। 



সন্কট-রজনী 
“চীনকে সবতোভাবে পরাজিত করাই জাপানের একষাত্র কর্তব্য ।* 

_ প্রিক্গ কনোয়ে। 
“যুদ্ধই সমস্ত সৃষ্টির উৎন এবং সভাতার প্রন্থৃতি |” 

-_ জাপানী সষর-বিভাগের ইস্তাহার * 

ইভ্যাকুয়েশন ! 
হ্যাঙ্কাউ থেকে ইচাঙেব পথে ডাক্তাররা দেখলেন, 

বেসামরিক অধিবাসীরা দলে দলে পালাচ্ছে নির্মম শক্রব হাত 

থেকে বাঁচবার জন্য । এই পলায়নপর জনতার মর্মস্তদ 

হুরবস্থার সঙ্গে তাদেব ,ঘনিষ্ট পরিচয় হ'ল। হ্যাঙ্কাউয়েব 
সেই আনন্দোচ্ছুল দিনগুলি, সেই জনাকীর্ণ রাজপথ, 
প্লীতিভোজ, উৎসবের আড়ম্বর, জাতীয় অনুষ্ঠানের উচ্ুসিত 

আবেগ-_-এ সব্ যেন তার! দূরে, বহুদূরে ফেলে এসেছেন। 

স্টামার, লঞ্চ, ছোট-বড় নৌকো, এমন কি ভেলায় ক'রে পথস্ত 

সহরের অধিবাসীরা চলেছে উজান বেয়ে। সঙ্গে রয়েছে 
তাদের, পৌটলা-পঁ,টলি, ক্রন্দনরত শিশু, ছাগল, মুরগী । 
বাস্তভিটা ছেড়ে তারা চলে এসেছে। বিমর্য দৃষ্টিতে তার! 
সবাই তাকিয়ে ছিল অপন্যয়মান হ্যাঙ্কাউয়ের দিকে । নদী 
বাক ঘুরতেই এ দৃশ্ঠট মিলিয়ে গেল পাহাড়ের আড়ালে । 

তার! হয়ত ভাবছিল, আর কখনও তাদের ফিরে আসা হবে 

কি-না । কিন্ত মুখে কারও কোন কথা নেই। অবিচলিত 
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চীনাবা কাদতে ভানে না। 

ডাক্তাররা যে স্টামারে ছিলেন, নদীবক্ষে অন্যান্ত নৌকো- 

স্টামাবের মত তাতেও যাত্রীর ভিড ছিল মাত্রাতিবিক্ত। 
প্রয়োজন অন্তযাযী জাহাজেব ব্যবস্থা কৰা সম্ভব হযনি নানা 
কারণে । একটি প্রধান কাধণ এই যে, জাপানী নৌবহর 

যাতে হ্যাঙ্কাউয়ের উজানে ন। ঘেতে পাবে, সেই জন্ট) বড বড় 

কয়েকখানা জাহাজ ডুবিয়ে নদীবক্ষে চলাচলেব পথকে সন্কীর্ণ 

কবা হয়েছিল । 

স্টামাবের ডেক থেকে ইযাংসি-কিযাংকে এল।হাবাদের 
গঙ্গাব চেয়েও বেশী চওড়া দেখাচ্ছিল । নদীর দক্ষিণ তীৰ 

ববাবর নীচু পাহাঁডের সারি, আব ট্টন্তরে চীনেৰ বিস্তীর্ণ 
সমভ্ূমি-- যৌজনের পব যোজন ধ'বে হবিৎ ক্ষেত্র, তার মাঝে 
মাঝে মাঁটিব কুটিব। ভাবতীয় গ্রামের সঙ্গে এই সব চীন। 

বসতিব' বেশ সারশ্য আছে। এই গ্ঠামল প্রান্তরেব ওপব 
তখন পড়েছে যুদ্ধেব কৃষ্ণচ্ছায়া- শম্তাক্ষেত্রেব মধা দিয়ে 

পশ্চাদগামী সৈন্যের দল কুচকাওয়াজ ক'বে চলেছে। 
এই শোচনীয় দৃশ্ের ছুখ খানিকট। লাঘব করতে সাহায্য 

করলেন জাহাজে তাদের নবলন্ধ বন্ধুবা। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ 
এবং “তরুণ শিক্ষক” আন্দোলনেব প্রবর্তক অধ্যাপক তাও 

তাদেব অন্যতম সহযাত্রী ছিলেন । ইনি বাজনৈতিক গণ- 

পবিষদেব (চীনেব পার্লামেন্ট) অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য 
নুতন বাজধানী চুংকিডে যাচ্ছিলেন। এই কেশবিহীন, 
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চশমধারী অধ্যাপক তাদের রোমান হরফের মীরফত 
চীনাভাষা শিখাঁতে লাগলেন । এতে তাদের অনেকটা সময় 

বেশ ভালভাবে কাটল। জাহাজে গণ-পরিষদের আরও 

কয়েকজন নবনির্বাচিত অদস্য ছিলেন । চীনের নৃতন গণতান্ত্রিক 
সংগঠন সম্বন্ধে এদের খুব আগ্রহশীল ব'লে বোধ হ'ল। 

অধ্যাপক তাও'র “তরুণ শিক্ষক” আন্দোলন সম্পর্কে 
ডাক্তারর! খুব আগ্রহ দেখানতে তিনি এ সম্বন্ধে তীদের সঙ্গে 

বিশদ আলোচনা করলেন । এই “তরুণ শিক্ষকরা সবাই 

দশ থেকে পনের বছর বয়সের ছাত্রছাত্রী । গ্রামে গ্রামে (এমন 

কি জাপ-অধিকৃত অঞ্চলে পর্যস্ত) ঘ্বুরে এর! বালক-বৃদ্ধ 
নি্িশেষে কৃষকদের 'লিখতে পড়তে শেখাষ, আর শেখায় 

জাপানের সঙ্ষে চীনের এই যুদ্ধের মূল আদর্শ কি। জাহাজে 
দশবংসর বয়স্ক একজন “তরুণ শিক্ষক” ছিল। *ভারতীঘ 

ডাক্তাররা এই জাহাজে আছেন শুনেই সে তাদের সঙ্গে দেখা 
করতে এল। বালক-স্ুলভ আত্তরিকত নিয়ে সে তাদের 

নৃতন জাতীয় সঙ্গীত শেখাতে চাইল। এই ছেলেটির 
বুদ্ধিমত্তা, শোভন ব্যবহার এবং দেশপ্রেম দেখে তারা মুগ্ধ 
হলেন। মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এই ছোট ছেলেটি যে 
সংগ্রাম করছিল, রণাঙ্গণে যুদ্ধরত সৈন্যদের সংগ্রামের চেয়ে 

তা কোন অংশে কম নয়। জাপানীদের বিপুল অস্্রশক্তি 

অনেক জায়গায় চীনের জাতীয় বাহিনীকে পরাজিত করেছে 

সতা, কিন্তু এই “তরুণ শিক্ষকদল” এবং এদেব মত অন্যান্য 
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অস্ত্রহীন যোদ্ধাদেব নিয়ে চীন যে-বাহিনী গে তুলেছে, তা 
অপরাজেয়! কারণ, আত্মিক শক্তিব অস্ত্র দিয়ে এর! 

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে | 

|] মা ও চু চু 

শ্রথগতিতে চাবাদন চলবাব পব তাবা ইচাডে পৌছালেন । 

মহবটি ছোট হলেও বন্দর হিসাবে এর গুরুত্ব আছে এখান 
থেকে ইয়াংসি নদী এত সরু হয়ে গেছে যে বড় বড জাহাজ 

এই বন্দর ছাড়িয়ে আর উজানে যেতে পারে না। শুধু 

ছোট ছোট নৌকোই এই সংকীর্ণ খরআ্োতে উক্তিয়ে যেতে 
পারে । ইচাডেও পাশ্চাত্য সামাজ্যবাদ এবং বণিকতন্ত্রেব 

চিহ্ন দেখা গেল। স্ট্যাপ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর কারখানা, 

ুটিশ' ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, পান্্ীব দল_ সবই এখানে আছে, 
এমন ফি যুনিয়ন জ্যাক ওড়ানো গোলন্দাজ নৌকো পর্যন্ত । 

বাইশে অক্টোবব থেকে ষোলইঈ নবেম্বর, এই ছাকিবশ 

দিন ডাক্তাররা ইচাঙে ছিলেন । এখানে তারা ১নং সামরিক 

শিবির-হাসপাতাল এবং ৮৬নং রেড্ত্রশ হাসপাতালে 

কান্ত কবেছেন। হ্যাঙ্কাউ থেকে আহত সৈনিকদের এখানে 

পাঠানো হ'ত। এই দীর্ঘ যাত্রাপথেই, অনেকেব মৃত্যু ঘটত । 
পথে আহত-সৈম্ত-বাহী কয়েকখানা জাহাজের ওপব 
জাপানীরা বোম! ফেলেছিল । এই ধবনেব আক্রমণের পর 

একবার যখন আহত সৈম্তবা জলে হাবুড়বু খাচ্ছিল, সেই 

*সময জ্ঞাপানীবা তাদেব ওপর আবার বোম! ফেলে এব 

তি 
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মেশিন্গান চালায়। এই রকম শোচনীয় খবর আরও 

পাওয়া গেল। একটি খবরে জান। গেল, অষ্টম পন্থা! বাহিনীর 
সৈম্ঠাদেব নিয়ে হ্াঙ্কাউ থেকে আসবার পথে একখান জাহাজ 

জাপানী বেমাব আঘাতে ডুবে গেছে। যাত্রীদের মধ্যে 

চল্লিশ জনেব সেখানেই মৃত্যু হয, বাকি যারা ছিল, তাবা 

অন্য পথে চ্যাংশায় চলে যায়। ভাক্তাবরা ইচাঙে পৌছেই 
খবর পেলেন যে জাপানীব৷ ক্যাণ্টনে প্রবেশ কবেছে এবং 

হযাঙ্কাউয়েব ওপর সেদিন চারবাব বিমান-হানা হয়োছে। 

তারা শুনলেন যে হ্যাঙ্কাউ শীগ্গিবই জাপানীদেব হস্তগত 

হবে। জাপানীবা ক্রমেই যে-ভাবে এগিয়ে আসছিল. তাতে 

আশঙ্কা হচ্ছিল যে "ইচাঙ২ হযত শীগ্গিরই ছেভে দিতে 

হবে। 

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং নানারকম গুজবের মধ্য দিয়ে ' তাদের 

দিন কাটতে লাগল। প্রত্যেক সপ্তাহেই তাদের আশঙ্কা 

হতে লাগল, এইবার বুঝি অন্যত্র বাবার আদেশ আসে। 

ক্রমেই শীত বাডতে লাগল; রীতিমত কুয়াসা ও বৃষ্টি সবক 
হল অষ্টম পন্থা বাহিনীৰ সঙ্গে আরও উত্তব -পিশ্চিমে, 
সিয়াঙ, অঞ্চলে, গেলে কি-রকম আবহাওয়ার মধ্যে তাদের 

কাজ কবতে হবে, তাৰ খানিকটা নমুনা তারা এখানেই 
পেলেন ৷ কিন্তু তাদের স্থযোগা নেতা ডাঃ অটল সেই দাকণ 

শীতও ভগ্রাহা কবতে তাদের শেখালেন । আবহাওয়ার সঙ্গে 

নিজেদের শরীরকে মানিয়ে নেবার জন্য তাবা রোজ বিকেল 
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চারটে থেকে সন্ধ্যা আটটা! অবধি বাস্তায় ঘুরে বেডাতেন 

এবং পাহাড়ে চড়বার অভ্যাস করতেন । একদিন মুষলবাবে 

বৃষ্টি ও কনকনে ঠাগার মধ্যে দশমাইল পথ হেঁটে ভাবা 

ইচাঙের বিখ্যাত পার্তত্য-নদীব উৎস দেখতে গেলেন । জলে 

ভিজে, খুব ক্লাম্তদেহেই ভাবা ফিরলেন ; কিন্তু এট সকল 

অভিযানের জন্য আনন্দও তাদেব কম হয় নি। 

নবেম্বর মাসেব গোড়ার দিকেই ইচাঙ্ জাপানীদের 

বোমারু বিমানের পাল্লাব মধ্যে এসে পড়ল । প্রকৃতি- 

দেবীও যেন শক্রদের সঙ্গে বড়যন্ত্র ক'বে বসলেন । বাতেব 

অাশে কুয়াসার আভাসমাত্র নেই--চাবিদিক জ্যোতসপ।ষ 
ধবধব. করছে। তেসরা নবেম্বর জাপসম্রাটের জন্মদিন 

পালন* কববাব জন্যেই বোধ হয় জাপানী বিমান-বহব 

একযোগে চীনের অনেকগুলি সহরের ওপর হানা দিল 

কিন্ত ইচাঙে সেদিন বোমা পড়ে নি। পবদিন জাপানীদে 
একখানা পর্যবেক্ষক বিমান সহরেব ওপর দিয়ে চলে গেল। 

ত।াৰপর চবিবশ ঘণ্টার মধ্যেই ন'খান। জাপবিমীন উচােব 

ওপর হানা দিল। ডাক্তারব! তখন হাসপাতালে ছিলেন্ব , 

সতর্ক-ধ্রনি শুনেই তার! রোগীদের নিয়ে মাটিব নীচে আশ্রয়- 
কক্ষে আশ্রয় নিলেন। বোমা পড়বার তীক্ষ, তীত্র 

আার্ভনাদের মত ধ্বনি, ভারী গোল পড়বার শব্দ, বিমান- 

বিধংসী কামানের অবিরাম গর্জন__এসব তাব!-স্পষ্ট শুনতে 
পাচ্ছিলেন। নুখেব কথা, সেদিন কউ হতাহত হসাল, 
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কারণ অধিকাংশ বোমাই সহরের উপকণ্ঠে পড়েছিল । 
বিমান ঘাটির কাছে বোম। পড়বার ফলে বড বড় গর্ত 

হয়েছিল; তা দেখে মনে হ'ল বিমান ঘার্টিটিই ছিল 

আক্রমণের লক্ষ্যবন্ত। সাতই নবেম্বর পৃণিমা রাতে আবার 
একঝাক বোমারু বিমান ইচাঁঙের ওপর হানা দিল । আগের 
বার বিশেষ কোন ক্ষতি না করতে পেরেই বোধ হয় জাপানী 

বৈমানিকরা খুব উগ্র হয়ে ছিল, তাই এবার তারা কোন 
অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধো না যেয়ে খুব নীচু থেকে বিমান-। 
স্বাটির ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা! ফেলতে লাগল । এই 

আক্রমণে অনেক লোক হতাহত হ'ল , কয়েকটি বসত-বাড়ীর 
ওপরও বোমা পর়েছিল। ছুঃখ এই যে টাদেব ওপর 

নিশ্রদীপের বাবস্থা জাবী করা চলে না। 

হ্যাঙ্কাউয়ের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা? 
আগেই বন্ধ হয়েছিল। তার ওপর জ্ঞাপানী বিমান-বহরের 

এই ঘনঘন আক্রমণে ইচাঙ্ের অধিবাসী! খুব সন্ত্রস্ত হয়ে 
উঠল। দলে দলে লোক চুংকিঙের দিকে পালাতে লাগল। 
জনন কয়েক পরাজয়ী-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন লোক আবার এর মধো 

গুজব রটাতে লাগল, যে চীনের সামরিক শক্তি একেবারে 
ধ্বংস হয়ে গেছে। এই গুজবের গতি রোধ করবার ভন্য 

কর্তৃপক্ষ মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি- 
সম্বলিত অনেকগুলি প্রচার-পত্র এরোপ্লেন থেকে সহরের 

ওপর ছড়িয়ে দিলেন । সামরিক পরাজয় সত্বেও চীন 
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বাহিনী" যে জাপানে বিরুদ্ধে সমানে যুদ্ধ *চালিয়ে যাচ্ছে 
এবং চীনের সরকার ও জনসাধাবণ যে চরম বিজবে 

আস্থাশীল, এই ছিল সেই বিবৃতিব সাবমর্ম । বিবৃতিব ফলে 
গুজবেব প্রসাব বন্ধ হ'ল বটে, কিন্তু সেউ সঙ্ষেই ইচাঙ্ 
তাগেব বাবস্থাও চলতে লাগল । চুংকিডে যাবাব আদেশ 

পেয়ে ভাবতীয় ডাক্তাববা স্টামাবেব জন্য অপেক্ষা কবতে 
লাগলেন। 

আশ্চধেব কথা এই যে পুনঃপুনঃ বিমান আক্রমণে 
লোকেব মনোবল কমে না, ববং বেডেই যায়। প্রথম 

ছু'একবার বিমান-ভানাব সময মবাবই বেশ ভয় ভয়, 

তাবপব তাদেব ন্সাযৃতন্ত্র এ মাকম্মিক আঘাত সয়ে নিতে 

শেখে ইচাঁডে থাকবাব সময ভাবতীয় ডাক্তাররা বিমান- 

হ্বানাব ভয়কে এতদৃব জয় কবেছিলেন যে শেষটা তাব। 

সতর্কধ্বনি শুনেও শাশ্রয়-কক্ষে যাবাব কষ্ট স্বীকাব কবতে 

চাইতেন না। একদিন যখন ইচাঙ বিমান-খাটির কাছে 
বোমা পড়ছিল, তারা তখন বেশ প্রফুল্লচিত্তে রেডিওর গাঁন 

শুনছিলেন। কয়েকদিনেৰ চেষ্টাব পর তীর সবে শর্টওয়েভে 

কলকাতা বেতাবকেন্দ্র ধবতে পেরেছিলেন। জাপানী 
বোমাব বিভীষিকাকেও হাব মানিয়ে দিল ভারতীয় সঙ্গীতেব 
প্রতি তদের অনুরাগ ! 

ভারতবষ থেকে যে সব ওষুধের বাজ তাদের সঙ্গে 

“এসেছিল, সেগুলি খোলবাব সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে । 
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একটি বাক্সের চেহার! ছিল একটু অন্ভুত্ত ধরণের ' সেটি 
খুলে দেখা গেল, তাব মধ্যে ওষুধপত্রের বদলে রয়েছে- - 
একটি গ্রামোফোন। নিতান্ত আশ্চর্য হয়ে তারা গ্রামো- 
ফোনটি বার করলেন। তার সঙ্গে বেরোল একটুকরো 
সই করা কাগজ । সইটি খুবই পরিচিত। গ্রামোফোনটি 
পপ্ডিত জওহরলাল নেহরুব উপহার-__তিনি এট! ভাদের 
জনা বিশেষ ভাবে ইংলগু থেকে পাঠিয়েছিলেন । ওষুধের 
বাক্সের সঙ্গে গ্রামোফোনেব বাক্সটি মিশে ছিল বলেই তীরা। 
আগে এটির কথ জানতে পারেন নি। যাই হোক, এই 
অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 
পপগ্ডিতজীর বদান্যতা ৪ দৃরদ্িতা তাদের গভীর ভাবে 
অভিভূত করল । সেদিন তারা সারাবাত জেগে বারে বারে 
রেকর্ডগুলি বাজালেন। 

যষোলই নবেম্বর একখানা লঞ্চে কবে তারা চুংকিডে 
রওনা হ'লেন। তাদের সহযাত্রীদের মধ্যে ছিলেন চীন 
সরকারের ছু'জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং নরওয়ে থেকে 
আগত আটজন “মিশনারি । এই আটজনের মধ্যে ছ*জনই 
স্রীলোক _এ'রা সুদূর নরওয়ে থেকে এসেছেন ধার ধার 
বাগদত্ত স্বামীকে বিবাহ করে চীনে বসবাস করবাব জন্য৷ 
যাত্রীদের মধ্যে একক্তন এদের নাম রাখলেন “নরওয়ের 
ছ'টি বধূ।” যুদ্ধ, বিমানহান। এবং ইভ্যাকুয়েশনের উদ্বেগ- 
অশান্তির মধ্যে এদের উপস্থিতি নূতন ক'রে সবাইকে মনে 
করিয়ে দিল যে প্রেম ও মাধুর্য মানুষের জীবন থেকে 
নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। 



চুংকিঙে “ঝঞ্ধা,আক্রমণ 
“এই চীনাদের আমি বুঝে উঠতে পারিনে | এরা এমন একটি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, 

বাঁ চালানো কোন অর্ধাচীন জাতিব পক্ষে সম্ভব নয় ! অপমান-ভনণ সরে শান্তি এবা 
চায় না। এর] যদি হেরে যায়, তাহ'লে যার জন্ক এরা লড়ছে, তা সমল ব্বস হাব । 
সভাতা' বলতে আমরা ঝা বুঝি, তারই জগ্ভ এরা লড়ছে । আশ্চষের বিষয় এট যে 
যুদ্ধের মধ্যেও এর! ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে সচেতন 1” 

-ডি এফ কারাকা (ঢুকি ডায়েরি) । 

খবস্রোতা ইয়াংমিতে উজান বেষে অতি মন্কব গতিতে 

চলছে ছোট্ট স্টীমলঞ্চখান1 । বেগ তাৰ ঘণ্টায় ত'মাইল ও হাবে 
কি-না সন্দেহ । বজরা এবং ডের নৌকোগুলিকে মাল্লারা 
গুণ. টেনে নিয়ে চলেছে, যেমন কবে কাশ্মীব হাউস 

বোট” শালানো হয় । 

ঈযাংসি যতই উঙ্জানে গেছে, তাব প্রসাব তত ক্ষীণ 

থেকে ক্ষীণতর হয়েছে আর ক্সোতের বেগ হযেছে খবতব। 

ছু'ধারে খাড়া পাহাভ অনেক উঁচুতে উঠে গেছে প্রকৃতির 

হাতে গডা বিরাট দৈত্যের মত। এদেব দিকে তাকালে 

মান্তষেব শোচনীয় ক্ষুদ্রতীব কথা মনে না পড়ে পাবে না। 
একটা বীকেব মুখে লঞ্চের বাশী তীক্ষ আর্তনাদ ক'রে 

বোক্তে উঠল । সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছডিয়ে পডল সেই 

আওয়াজের অনেকগুলি অদ্ভুত প্রতিধ্বনি । এই জায়গাটাকে 

বলা হয় “বায়ুপ্রকোষ্ট” €(৬/1005০9%) অধিতাক। 



৮৮ ফেবে নাই শুধু একজন . ॥ 

চীনাভাষায় সব 'জিনিষেরই এইরকম সুন্দর নাম আছে। 
দ্বিতীয় দিন তারা এইসব খাড়া পাহাড় এবং অধিত্যকা 

ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ের সারির পাশ দিষে 
চলতে লাগলেন। এই অঞ্চলের নাম জেচুয়ান__কথায় 
কথায় অর্থ করলে এর মানে দাড়ায় “চার নদীব দেশ ।” 

আয়তনে এই প্রাদেশটি চীনের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ 
করে। এখানকার মত ঘন বসতি চীনের আর কোন প্রদেশে 

নেই । নদীর ছু'ধারে ছোট ছোট স্ন্দর গ্রাম ও সহব . 

পীচ্-চালা রাস্তা; বিজলি বাতি; কমলালেবুব বন, 
বাগান : টালির ছাউনি দেওয়া, চুণকাম করা স্বন্দর ম্ুন্দৰ 

কুটির। এসব দেখে “মনে হয, এই শান্ত, স্রন্দব অঞ্চলে 

যুদ্ধ এখনও দেখা দেয়নি। কিন্তু এ ধারণা ভোঙ্গে যায 
তখনই, যখন 'রেভ ক্রুশ” আকা নূতন সামরিক হাসপাতালগুলি 

নজরে পড়ে : যখন দেখা যায়, হ্যাঙ্কাউ ও ইচাঁড্ থেকে 
দলে দলে সৈন্য কুচ্-কাওয়াজ ক'রে আসছে । 

যাত্রাৰ তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে চোখে পডে আরও অনেক 

কমলালেবুব বন আব পাহাডের ঢালুতে শাক-সজীব ক্ষেত। 

সঙ্গে সঙ্গে মাথার গপর “এরো প্লেনের” আওয়াজ শোন। 

যায়, আর নদীবক্ষে দেখা যায় গোলন্দাজ নৌকো । অবশ্য 
এরোগ্লেন এবং নৌকোগুলি সবই চীনের । এই ছোট 

ছোট গোলন্দাজ নৌকোগুলি যখন পাশ কাটিয়ে চলে 
যাচ্ছিল, স্টীমারের চীন! নাবিকরা হাত নেড়ে, চিৎকাব 



, ফেবে নাই শুধু একজন ৮৯ 

কবে; এদের উৎসাহ দিচ্ছিল । ট 

ভাক্তাবেবা যতই এগোতে লাগলেন, শীত এবং কৃষাসাও 
ততই বাড়তে লাগল । কমলালেবুব বদলে এবাব পাহান্ডেব 

গীয়ে দেখা গেল পাইন গাঁছেব বন। ঘন কুযাসা ভেদ 

ক'বে তুষাবশীতল শ্রোতেব মধা দিযে তীদের লঞ্চ এগিয়ে 

চলল। শাবহাওয়াব কঠোবতা দেখেই তাবা বঝতে 
পাঁবলেন যে চুংকিঙের কাছাকাছি এসেছেন | 

ইচাড় থেকে বেবিয়ে ছ'দিনেব দিন তারা চুংকিও 
পৌছালেন। এঞ্জিনেব শব্দ কবতে কবতে নানা বকম নৌবো)- 

জাহাজেব মধ্য দিয়ে পথ ক'বে নিষে তাদেব লঞ্চ দক্ষিণ 

তীবে নোঙ্গব ফেলল । মিশনকে অৃভার্থন। জানাতে এলেন 
চুংকলাঙের মেষর ডাঃ মেই, মার্শীল চিয়াং কাঁই-শেকের তবফ 
থেকে, একজন দসামবিক কর্মচারী, শাস্তিনিকেতনেব চীন- 

ভবনের অধ্যাপক তান ইযেন শান, স্থানীয় বৌদ্ধসমিভিব 
সভাপতি এবং কযেকজন ক্যানাভিয়ান মিশনাবি । এই 

মিশনারাদের আশ্রয়েই তাদের থাঁকবাব ব্যবস্থা হ'ল, 

তারা যে বকম অভ্যর্থনা পেলেন তা বাস্তবিকই গবের 

বিষয। জেনেবালিসিমো৷ চিয়াং কাই-শেকের প্রতিনিধি 
তাদের জানালেন যে “্বদেশিক-অতিথি-ভবনে' তাদেৰ 

থাকবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । এই অতিথি-ভবনে থাকতে 
পাওয়াটা বিশেষ সম্মানে পরিচায়ক, কারণ সাধারণতঃ 

বৈদেশিক রাজদূত এবং অতি উচ্চপদস্থ কুটনীতিবিশারদদের 



৯০ ফেরে নাই শুরু একজন 

জন্যই এ ভবন «নিদিষ্ট । ডাঃ অটল ধন্যবাদের সঙ্গে এই 

সম্মানজনক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে বললেন যে চুংকিডে 

স্থানাভাবের কথা ভারা জানেন, তাই সরকারী অতিথিদের 

অযথা অস্থুবিধা ঘটাতে তারা চান ন!। |] 
সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাবা! সরকারী 

লঞ্চে ক'রে নদী পার হ'লেন। লঞ্চ থেকে নেমেই সামনে 

পভল বিরাট এক সিভি। পথশ্রম ভুলে তাবা ঝুক ফুলিয়ে 
পিডি বেয়ে উঠতে লাগলেন । চুংকিডে এই তাদেব প্রথম 

রিঁডি ভাঙা কিন্ত এই শেষ নয়। যতদিন এখানে ছিলেন, 

বন্ধ সিড়ি তাদের ভাঙতে হয়েছে । 

হংকং এবং জমুদ্রক্ট থেকে দেড হাজাব মাইল দুবে, 

ক্যান পর্বতমালার মধ্যে ইংয়াসি ও কিয়ালিং নদীর 
সঙ্গমস্থলে 'এই চুংকিও.সহর । লোকে বলে, গত চাৰ হ্থাক্তাব 
বছর যাবৎ এখানে সহব বয়েছে। কিন্তু হাাঙ্কাউ তাগ 

করবার আগে অনেকেই ভাবতে পাবে নি যে দেশেব ন্ুূব 

অভ্স্তরভাগে অবস্থিত এই অখ্যাতনামা পাতা সহরটি 

একদিন চীনের রাজধানীরপে পেকিং এবং নানকিংয়ের 
গৌরবের উত্তরাধিকারী হয়ে দ্ীড়াবে। যুদ্ধকালীন অবস্থার 
দরুণ চীনের রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র ব্রমেই পশ্চিমের দিকে 

সরে আসছিল। শুধু যে রাজধানীই স্থানাস্তবিত হচ্ছিল, 
তা নয়। সমরনীতির দিক দিয়ে অবশ্য এই পরিবর্তনের 

মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অধিকৃত-মঞ্চলের জ্রাপ শিবিরগুলি থেকে 



ফেরে নাই শুধু একজন ৯১ 

বতটা সম্ভব দূরে নিরাপদ স্থানে সরে জাসা। কিন্তু এই 
রাজধানী পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চীনেব অবজ্ঞাত এব, 

অনগ্রসর অভ্যন্তরভাগে আসছিল নুতন প্রীণেব স্পন্দন । 

বনু শতাব্দী ধবে পুধচীনেৰ সমুদ্রতটে, উত্তবে পেকিং থেকে 
দক্ষিণে ক্যাণ্টন পর্যস্ত অঞ্চলে, শুধু যে বাষ্টরশক্তি কেন্দ্রীভূত 

ছিল, তা নয় _শিল্প-বাণিজা, শিক্ষা এব" সংস্্তিবণ্ড একমাত্র 

কেন্দ্র ছিল এই অঞ্চল। জাপানী আক্রমণের পব থেকে 

সমুদ্রতটবর্তা অঞ্চলের “উন্নত” অধিবাসীবা পশ্চিমে ঘেতে 

বাধা হয়েছে । খাতনামা! বিশ্ববি্ঠালয়সমূুহ তাদের ছাত্র 

এবং গ্রস্থাগাৰ সমেত দেশেব অভান্থবে বিভিন্ন গ্রামে 

পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হযেছে । বড বড মুনেক বাষ্রনেতা, পণ্ডিত. 

সাঁহিত্রিক, শিল্পী, বণিক এবং শিল্পপতি এই প্রথম চীনেক 

অভান্তবভাগেব শম্য-শ্যামল কপ দেখলেন কানন, শান্পি, 

সপে, ক্ছনান্ ও জেচুষান প্রাদেশেব পর্বতে ও সমভূমিতে এমনি 

কবে জেগে উঠছে নৃতন প্রাণ। মাতৃভূমির সঙ্গে চীনাদের 

এই নূতন পরিচয়ের প্রতীক মনে করা যেতে পাবে চুংকিঙ্কে । 

ডাক্তীববা চুংকিডে এসে বেশ একটা তৎপরতা ও 

বাস্ততার ভাব দেখলেন । “পুব থেকে ইভ্যাকুয়িবা এসেছে, 

সেই সঙ্গে এসেছে চীনসরকাব € কৃমিনটাক্ষের কর্মচারীর 
এবং তাদের পরিবার-পরিজন ! ফলে চুংকিডেব লোকসংখা। 

বহুগুণ বেড়ে গেছে । আমেরিকান ধরণে আনেক লোকে 

থাকবার মত সস্তা বাড়ী চুংকিঙেব সর্বত্র অতি দ্রুতবেগে 
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তৈরী হচ্ছে। ল্লোমের মত চুংকিড, সহরটি কতকপ্ুলি 
পাহাড়েব ওপর গড়ে উঠেছে । সহবের মধ্যে চলাফেরা 

করতে গেলেই অনবরত অসংখ্য সিডি বেয়ে ওঠানাম। কবতে 
করতে হয়। বডলোক এবং সরকারী আমলারা অবশ্ট 

“পীডান-চেয়াবে চলাফেরা করেন, কিন্তু সাধারণ লোকদের 
অনববত সিড়ি ভাঙা ছাডা উপায় নেই ' সহবের সন্থীর্ণ 

রাজপথেব ছু'পাশে দোকানগুলি পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ, কিন্তু 

জিনিষপান্রের দাম খুব চড1। হ্যাঙ্কাউয়ের মত চুংকিঙে 
সামবিক আবহাওয়া অতটা প্রবল নয়; তা হ'লেও 

এখানকাব পথে-ঘাটে অনেক সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীর 

দেখা মেলে--এরা প্রায় সবাই ছুটিতে আছে। সহাবেব 
দেওয়ালে দেওয়ালে যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানারকমের প্রচাবপত্র 
জীটা। চারদিকে বাজনৈতিক কর্মততপরতা৷ এবং জান্ভীষ 

উত্তেজ্তনাৰ ভাব। জনসভা, রাজনৈতিক আলোচনা, 
মিছিল-_-এ সবেব যেন আর বিবাম নেই। স্থানীয় শিক্ষিত 

লোকদের মধ্যে বামপন্থী প্রবণতা বেশ নজরে পডে। 

বইয়ের, দোকানগুলিতেও এই প্রবণতার আভাম পায় 

যায় সেখানে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্বান্ধে বই যথেষ্ট বিক্রী 
হাচ্ছে। 

পু ও চি মী 

চুংকিঙে তারা ছা'মাস ছিলেন। এর মধ্যে স্থানীয় 
অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং চীনসরকারের অনেক উচ্চপদস্থ 
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কর্মচারীর সঙ্গে তাঁদের পরিচঘয হন্ম। উল্লেখযোগা 

বাক্তিদের মধ্যে একমাত্র মার্শীল চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গেই 

তাদের দেখা হয় নি। এজন্য ছু'পক্ষই খুব হুঃখিত 
হয়েছিলেন । জাপানীদের দ্বাবা হ্যাঙ্কাউ অধিকৃত হবার 

ফলে যে সব নৃতন রক্ষ।-বাবস্থা প্রয়োজন, তাই নিয়েই চিয়াং 

কাই-শেক তখন বিশেষ বাস্ত ছিলেন । তা! সত্বেও ভাক্তীরদেব 

সঙ্ষে দেখা করবার জনা তিনি সময ঠিক করেছ্িলন। 
কিন্তু তার আগেই ত'াবা ইযেনানে যাবাব আদেশ পেলেন? 
তাঁদের সঙ্গে দেখা করা হ'লনা! ব'লে দুঃখ প্রকাশ ক'বে 

মার্শাল চিয়াং তাদের কাছে একটি বাণী পাঠান। এই 

বাণীতে তিনি অনুরোধ করেন যে তাব সঙ্গে দেখ কব! 

হাল না এজন্য কিছু মনে না ক'রে তারা যেন বেড্ক্রশেব 
নির্দেশে অনুযায়ী নিজেদেব কতণবা-স্থানে যাত্রা করেন। 

চীনসরকারের যিনি সর্মঘ কত, তাব কাছে একজন আহত 

সৈনিকের পরিচধার মূলা শিষ্টাচার-সঙ্গত আলাঁপ-পবিচয়েব 

চেযে অনেক বেশী ! ৃ 

যাই হোক, মাদাম চিযাং কাই-শেকেব সঙ্গে দেখা কববাৰ 

স্থযোগ তারা পেয়েছিতলেন । “নবজীবন আন্দোলনের" 

(৩ 7715 7%0০109176)% উদ্যোগে বর্ধ-বিদায উপলক্ষ 

ক্* “নবজীবন-আন্দৌলন” মুপ্যত: ওয়াই এম সি এ-র আদার্শ পবিকল্পিত। আঝ্- 
নির্ভরশীলত। এবং প্রগতির গঠনমূলক কর্মপন্থা নিয় চীনেব গৃহযুদ্ধেব সময় এই আন্দোলন 
গড়ে ওঠে । এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কয্যনিস্টদেব প্রভাব হাঁস কবা। পরী-উন্নযন 
বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান বিশেষ ধ'বে নিষম্মানুবহিতা, শ্রমশলতা, ছবাতা গতি 
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অনুষ্ঠিত এক সামাজিক গ্রীতিসন্মিলনে তাঁরা মাদাম 
চিয়াংয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি গভীর আস্তরিকতাব 

সঙ্গে তাদের শভ্যর্থনা জানালেন। বক্ভৃতা-প্রসঙ্গে তিনি 

মেডিকাল মিশন পাঠাবাৰ জন্য ভারতবর্ষ ও ভারতীয়” 

কংগ্রেসের প্রতি চীনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন । 

তাকে একটু ক্লাস্ত এবং উদ্দিগ্ন বোধ হচ্ছিল। দেশের জন্য 

তিনি সর্বদ! যেমন পবিশ্রম ও হৃশ্চিন্ত। করেন, তাতে ক্লান্তি ও 

উদ্বেগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক । তবু নীলবণ্ডের একটি 

সাদাসিধে চীন! গাউনে তাকে চমৎকার দেখাচ্ছিল । মাঝে 

মাঝে ম্মিতহাস্যে তাৰ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল | 
এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ছিল বাহ্যিক আদব-কায়দার অভাব, 

আর একটা সুন্দর সাম্যের ভাব । এরই জন্য মাদাম চিয়নং 

চীনের আবাল-বৃদ্ধ নকলের এত প্রিয় । * 

এই অনুষ্ঠানে তারা আর একজন অসাধারণ লোকেৰ 
শেখান, এ আন্দোলনের কাজ । চীনের সবত্র জনসভা ক'রে স্বাস্থ্য ও নীতিশাপ্ত্রের সরল 

বিধানগুলি প্রচার কর! হয়, যেমন, “যেখানে সেখানে থুধু ফেলে! না -পরিচ্ছন্নতা 
রোগ নিবারণ করে ,* “ভিড় কোরোনা, লাইন দিতে শেখ ;” “মদ, গপিকা ও জুয়াখেলা 
ত্যা্থ কর”, ইত্যাদি! মাদাম চিয়াং কাই-শেকের মতে এই 'নবজীবন-আন্দোলন'ই 
কুওমিনটাঙ্গের শ্রেষ্ঠ কীতি।” ্ 

৬ - জন গাস্থার (ইনসাইড. এশিয়া) । 

“মাদাম চিয্লাং সর্বদাই এ কথার ওপর জোর দেন বে খুটিনাটি যেমন, পোবাক 
পরিচ্ছদে শালীনতা এবং মিতবায়িতা, পরিচ্ছন্নতা, খাবার সময় রুচিলঙ্গত বাবহার, 
সিগারেট খাওয়। কমানো__এইগুলিই সেই আধ্যাত্মিক উন্নতির বাহ্িক লক্ষণ, যার জন্য 
মার্শাল চিন্নাং কাই-শেক চেষ্ট! করছেন । 

_ এমিলি হ্যান্ (দি নুঙ, সিষ্টারস্)। 
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দঙ্গে পরিচিত হলেন। ইনি ভোনাজ্ড নাজ্স একজন ষাট 
বৎসর বয়স্ক, পক্ষকেশ অস্টেলিয়ন। অনেক বড় বড় নেতার 
বন্ধু ও পবামর্শদাতা বপে ইনি চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে 
একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ কবেছিলেন। সাংবাদিক হিসেবে 
ইনি প্রথম চীনে আসেন । তাবপব বিপ্রবের সময বিপ্লবী 

নেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ইনি মাঞ্চু-বংশের পতন ঘটাতে 

সাহাব্য করেন। সেই থেকে ইনি চীনেই বয়ে গেছেন। 
ইনি মাদাম চিয়াং-য়েব পিতার এবং ভাঃ সান্ ইয়াং সেনের 
বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন । এখন ইনি চিয়াং-দম্পতিব বে-সবকারী 
পরামর্শদাত এবং অবিচ্ছেছ্য সহচর । 

চুংকিঙে এসেই যে সমস্ত গণ্যমান5 লোকের সঙ্গে তাঁদেব 
দেখ হয়েছিল, তার মধো চীন গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্ট 

লিন সেন অন্যতম। প্রফেসাব তান ইয়েন শানেব সঙ্গে 

ভাবা জাতীয় সরকাবের কেন্দ্রীয় দণ্তবে গেলেন -সহর 

থেকে পাচমাইল দূরে সাদাসিধে ধরণের একটি বাড়ীতে 
এই দপ্তর অবস্থিত। একজন সামরিক কর্মচাবী তাঁদের 
“অভ্যর্থনা-কক্ষে' নিয়ে গেলেন। খানকয়েক চেয়ার ছাড়া 

সে ঘরে আব কোন আসবাবপত্র বা সাজসজ্জা ছিল না। 
এব সঙ্গে নয়াদিল্লীতে লাট-প্রাসাদেব বিলাসিত। এবং 

জাকজমকেব তুলনা ক'রে ভাক্তারর। বিস্মিত ন। হয়ে 

পারলেন না। প্রেসিডেন্ট লিন্ সেন এলেন একট্ু দেরীতে ৷ 

ভর মনোভজদ ব্যবহাৰ ও প্রভাবশালী বাক্তিত্ব সহজেই 
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তাদের মুগ্ধ গকরল। চীনের সুচিরাগত টি এবং 

প্রশস্ত বিজ্ঞতার পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁরা দেখতে পেলেন 
লিন্ সেনের মধ্যে। পরিণত বয়সেও তার চেহারা অত্যত 
সুন্দর * সাদা] ধব্ধবে, লম্বা, হাক্কা দাড়ি পরণে লহ 

কালে গাউনের ওপর একটি কোট ; চোখে “রিম্লেই? 

চশমা ; চোখ ছু'টি জ্ঞান-দীপ্ত ও করণায় সিদ্ধ । 

অধ্যাপক তান ইয়েন শান অনর্গল শুদ্ধ ইংবাজী বলতে। 

পারেন। তারই মধ্যস্থতায় ডাক্তারদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট 
লিন্ সেনের আলাপ চলল। লিন্ সেন প্রথমেই মহাত্মা 
গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের কুশল প্রশ্ন করলেন। তারপর 
চীন ও ভারতের বহুকালাগত সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক 

সম্বন্ধ, এই সন্বন্ধের এতিহাসিক পটভূমিকা, বৌদ্ধ ধর্মের 
প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক আলোচনা কবলেন। 

এই ছুই মহাজাতির সম্যক্ মিলনের প্রয়োজনীতার ওপর 
তিনি বিশেষ গুরুত আরোপ করলেন। তার কাছ থেকে 

বিদায় নেবার সময় ডাক্তারদের মনে হ'ল, একজন সত্যি- 

কারের মহাপুরুষের সঙ্গে তারা, আলাপ ক'রে এলেন । 

অন্যান্য ধাদের সঙ্গে ডাক্তারবা এখানে পবিচিত হলেন 

তাদের মধ্যে তাই চি তাও একজন । ইনি কুওমিন্টাঙ্গের 

একজন প্রবীণ কর্মী এবং পরীক্ষ। “মুআনের” * প্রেসিডেন্ট । 

ক্ধ চীন সরকারের কার্যকলাপ পীচটি "যুআন” ব! বিভাগে বিভক্ত _শানন, আইন-প্রণরন, 
পরীক্ষা, নিয়ন্ত্রণ ও বিচার । 
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ূ টনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক । ডাক্তারদের সঙ্গে, নান! বিষয়ে 
শেইনি ' আলোচনা করলেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন 

কয়ে, প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজম্ব জীবন-দর্শন প্রয়োজন । 
' তার মতে চীনের ঘা প্রয়োজিন, তা ধনতন্ত্রও নয, কম্যুনিজম্ও 
নয়---চীনের প্রয়োজন “সান্ মিন্ চু-ই” অর্থাৎ ডাঃ সান্ 
ইয়াৎ সেনের বিখ্যাত ত্রি-নীতি ' 

ভাদের সম্বর্ধনার জন্য চুংকিডেও অনেকগুলি 

/ গ্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীঘ বাষ্-পরিষদের 

(06009] 7011008] 0০9011011) উদ্যোগে যে ভোজ দেওয়। 

হয়, তাতে চীন-সরকারের বড বড় কর্মচাবীবা সবাই উপস্থিত 

ছিলেন । কুওমিন্টাঙ্গের কেন্দ্রীয় কর্মপবিষদ তাঁদের একটি 
মধান্রভোজে আপ্যায়িত কবে। এই অর্ুগানে চীনের 
স্বাস্থ্য-স্চিব ডাঃ এফ দি ইযেনের সঙ্গে তাদেখ পরিচষ হয । 

ডাঃ ইয়েনের কাছে তাবা শুনলেন যে তাদের ইয়েনানে 
পাবার ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্ত ক্যান্টন জাপানীদের হস্তগত 
বাব দরুণ তাদের নিয়ে যাবার জন্য মোটর গাড়ী আসবে 
ইীন্বো-চীনেব মধ্য দিয়ে ঘুরে . তাই তাদের কিছুদিন চুংকিে 

অপেক্ষা কবতে হবে। স্থানীয় চীনা-ভাবভীয সমিতি এবং 
বীদ্ধ সমিতি মিলিত ভাবে তাদেব একটি ভোজ দেষ। এ 

/ ভোজে নিবামিষ খাগ্যেব ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত পাকা বাধুনিদের 
£কীশলে রান্না হযেছিল ঠিক মাংসের কারে ভাভি 

. বৌদ্ধধমেৰ অহিংসানীতি লঙ্ঘন না ক'বে€ অতিথিব! কল্পন" 
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করতে পারলেন, যে তারা “মুরগীর” রোস্ট) “হীসঃ-সেম্ধ, 
“মটন্” কাটলেট ইত্যাদি খাচ্ছেন ! 

ঈযেনানে ঘাবার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'বে তাবা কিছুদিনের 

মধোষ্ট হাপিষে উঠলেন । কোথায় বণাঙ্গণে যেয়ে আহতদেত্র 

সেবা কববেন, তা-না এই রাজধানীতে কসে ভোজ খাচ্ছেন 

আাব প্রশন্তি শুনছেন । 

সময় কাটাবাব জন্য তারা একদিন সিনেমা গেলেন, “ইঈফ 

অর কাম্স, ট-মরো” নামে একটি নাৎসি-বিবোধী সোভিযেট 
ছবি দেখতে । সোভিয়েট খুনিষনের ওপব নাংসিদের একটি 

কল্পিত আক্রমণ এবং জনগণের মিলিত পুঠরোধে শক্রর 
পরাজয়__এই*সে ছবির আখ্যানভাগ ৷ ভবিষ্যতে ঘটনা কি 
আশ্চর্যভাবেই না কল্পনা কর! হয়েছিল এষ্ট ছবিখানিতে ! 

হ্যাঙ্কাউয়ে অষ্টম পন্থা বাহিনীব এবং “নবীগণ চীন। 
দৈনিকের” যে সব কর্মী সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছিল, 
চুংকিঙে ভারা আবার সেই সব পুরানো বন্ধুর দেখা পেলেন | 
পথে এদের অনেক সহকর্মীর যে শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল, 
সেই কাহিনী তারা এদের মুখ থেকে শুনলেন। এইসব 
নিহত কর্মীর স্মৃতিকে সম্মান দেখাবার জন্য “নবীন চীনা 
দৈনিকের” উদ্ভোগে একটি সভা! হয়। ভারতীয় ডাক্তাববা 
এই সভায় যোগ দিয়ে কংগ্রেস ও ভারতবাসীদের পক্ষ থেকে 
এই শহীদদের স্মৃতির উদ্দোস্টে মাল্যার্পণ কবেন। একটি বড 
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হলে সভা হয। অনেক কম্যুনিস্ট এবং ধামপন্থী কর্মী এই 
সভায় যোগ দিয়েছিলেন । মঞ্চের ওপর সবোচ্ছে স্থাপিত 

ছিল ডাঃ সান্ ইয়াৎং-সেনেব একখানা ছবি : ছবির মাথায় 
চীনের জাতীয় পতাকা এবং কুণ্মিনটাঙ্গেব পতাকা পাশা- 

পাশি উডছিল। নআাশ্চযেব কথা এই যে সভা-গ্ুহে একটিও 

লালবাগ নজবে পড়ছিল না । ডাক্তারর! পরবে জানতে 

পাবেন, চীনা কম্ুনিস্টব। লালঝাণ্ড বাবহাব কবে না, চীনের 
জাতীয় পতাকাকেই তাব নিজেদের পতাকা ক'বে নিয়েছে । 

তিন ঘণ্টা ধরে সভার কাজ চলল । বক্তাদেব মধ্যে একজন 

ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী তরুণী, একজন কৌঁবীযান্ বিপ্রবী 
এবং একজন মাঁকিন সাংবাদিক ছিলেন্দ। ভাবতীয় মিশনের 

পক্ষ থেকে ডাঃ বনু বর্তীত। দিলেন__এই ভীব জীবনে প্রথম 

ক্ততাঁ! ভাবত ও চীনের শ্রাতৃত্ব-বন্ধনের কথ উল্লেখ ক'বে 
তিনি যে বক্তৃতা দিলেন, তা শ্রোতাদেব কাছে খুব প্রশংস। 
পেল। 

কোন কাজকর্ম ছিল না বলে ভারা একদিন পাহাড়ে 
চড়ে উষ্ণ-প্রত্রবণ দেখতে গেলেন । পথে সিন্কিয়াউ. থেকে 

আগত একদল ছাত্রের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। এরা চীন 

সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিষ্ভালয়ে 

পড়তে এসেছে । সিনকিয়াড. চীনেৰ এক স্থুদূর প্রান্তে 
অবস্থিত। এর একদিকে কাশ্মীর আর একদিকে সোভিয়েট 

যুনিয়নের সীমানা । এর এই অবস্থান বাজনীতিব দিক দিয়ে 
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খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই এর ওপর বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তির" লুব্ধ 
দৃষ্টি আছে। কিছুদিন আগেই দিনকিয়াঙ. নিয়ে আস্তর্জাত্ক 
কূটনীতিবিশীরদদের মধ্যে রীতিমত জটিল বড় চলছির ! 
এখানকার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান-_জাতিগতভাবে এরা 
চীনা ও তুর্কোমান জাতির সংমিশ্রণ-জাত। একবার বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের আওতায় “ন্ব-তন্ত্র” সিনকিয়াঙ, রাষ্ট্র গঠনের 
চেষ্টা হয়েছিল। এই পরিকল্পিত রাষ্ট্রের ভাবী স্থলতানরূপে 
খালিদ শেলড্েক নামে একজন ইসলামধর্মে দীক্ষিত ইংরাজের 
নাম তখন প্রায়ই শোনা যেত। এখন কিন্তু সিনকিয়াঙের 
অধিবাসীরা! চীনের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি সম্পূর্ণভাবে 
অনুগত । যে স্ছাত্রদেন্র সঙ্গে ডাক্তারদের দেখা হ'ল, তারা 

চীনের অন্যান্য যুবকদের মতই দেশপ্রেমিক । এদেব মধ্যে 
কয়েকটি ছেলে বেশ হিন্দুস্থানী বলতে পারে। তারা*নাশকি 
কাশ্মীর এবং পাঞ্জাব থেকে ঘুরে এসেছে । 

চুকিডে একজন মাত্র ভারতীয়ের সঙ্গে ভাদের দেখা 
হয়েছিল। লোকটি একজন বুড়ো৷ পেশোয়ারী হেকিম' 
চক্ষু-চিকিৎসায় তার বেশ পসার আছে। অনেক দিন ধরে 

সে চীনে আছে- প্রথমে ছিল 'সাংহাইতে, তারপর হ্যান্কাউয়ে, 
অবশেষে সে নৃতন রাক্তধানী চুংকিঙে এসেছে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করবার জন্য । 

চি চে ঙ্ কঃ 

চীনে বিদেশীদেবও নিজেদের ণভিজিটিং কার্ডে' চীনা হরফে 
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চীনা নাম ছাপিয়ে নিতে হয়। অধ্যাপক শান ইয়েন শানের 
প্ররামর্শে ভারতীয় ডাক্তাররা চীনা ভাষায় নিজেদের নামকবণ 

'করলেন। সেই সঙ্গে তারা নিজেদের নামের শীলমোহবও 
তৈরী কবিয়ে নিলেন, কারণ শীলমোহর ছাড়া চীনে কোন 
দ্লিলেই সই করা চলে ন!। 

ডাঃ অটলের নাম হ'ল “আন তে হুম।” (চীনের শান্তি 
ও সদগুণ ) চোলকার হলেন “চো কাই হুআ” ( চীনেব 

উন্মস্ত ভোজের আসব ); কোট্নিস. হলেন “খো৷ তে হুআ” 

(চীনের সম্ভবপর সদ্গুণ ); মুখার্জির নাম হ'ল “মু খে 
হুআ৮” (চীনেব খোদিত চিত্র), আর ডাঃ বস্থ নিজের নাম 

বজায় রেখে হলেন ?বা স্স্থ হুমা” (চীনের চিন্তা)। 
“হুআ” কথাটিব মানে চীনও হয়, আবার ফুলও হয়। চীনের 

স্প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ প্রকাশ করবার জন্যই প্রত্যেকের 

নামের সঙ্গে এই কথাটি জুড়ে দেওয়। হ'ল। 
ইয়েনানে যাবাব জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে তারা ক্লান্ত 

হয়ে উঠলেন । সেইজন্য শেষ পর্যস্ত স্থানীয় মিউনিসিপাল 
হাসপাতাল এবং রেডক্রশ হাসপাতালেই তারা, কাজ 
সরু করে দিলেন। ছু'টি হাসপাতালই খুব স্থপরিচালিত। 

রোগীরা অধিকাংশই বে-সামরিক | বস্তুত এ ছুটি হাসপাতালে 
তাদের করবার মত কাজ বিশেষ ছিল না । 

এমন সময় সরু হ'ল বিমান-হানার পালা । জাপানীরা 
ইতিমধ্যে হ্যাঙ্কাউ এবং তার খানিকটা পশ্চিমেও নূতন 
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বিমান ঘাঁটি ক্তরছিল। চুংকিঙের ওপর হানা দেবার 
জন্য তারা এইসব খাঁটি থেকে দূরে পাল্লার বোমার বিমান 
পাঠাতে লাগল। এ সব হানার মুখ্য উদ্দেস্ত ছিল চীনের 
শাসনযন্ত্রকে বিকল করা এবং নাগরিকদের মনোবল 
কমিয়ে দেওয়া । বিমান-হানার হাত থেকে বীচবার জন্য 
পাহাড়ের গা কেটে চুংকিঙের বিখ্যাত আশ্রয়কক্ষগুলি তখনও 
তৈরী হয়নি, - তাই প্রত্যেক হানাতেই অনেক লোক 

হতাহত হ'ত । 

পনেরোই জানুয়াত্ী (১৯৩৯ ) খুব শীত পড়েছিল, কিন্তু 
দিনটি ছিল বেশ পরিস্কার। জাতদিন সমানে কুয়াস। ও 
অন্ধকারের পর সেদিন বে রোদ উঠেছে। সবাই আনন্দে 
উৎফুল্ল, চারিদিকে ক্ফর্তিও সজীবতার ভাব। সেই দিনই 
জাপানী বিমানবহর চুংকিঙের ওপর প্রথম হানা দিল, * ** 

এমন তীত্র এবং ভয়াবহ বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতা 

ভারতীয় ডাক্তারদের এর আগে আর হয়নি । এরই নাম “ঝঞ্চা'- 
আক্রমণ (1165 )। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী জাপানীরা 
বে-সামরিক অধিবাসীদের ওপর এই নির্মম ও কাপুকষোচিত 
আঘাত হানে। এই. আক্রমণের সময় তারা একটি 
রেস্তোরায় ছিলেন । তীক্ষ 'আর্তনাদের মত শব ক'রে 

বাতাসের মধ্য দিয়ে বোমাগুলি নেমে আসছে, তারপর 

বিস্ফোরণের স্ুৃতীত্র শব্দ, বোমার আঘাতে বাড়ীঘর ধ্বসে 

পড়ছে, বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলি গর্জন করছে, চীন! জঙ্গী 
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বিমানের গুঞ্জন-ধ্বনি, "মেসিন গানের” ছুমদাম” শব্দ--এ সবই 
ত'শরা সেখান থেকে শুনতে পাচ্ছিলেন। কাছাকাছি 

ধ্তবার বোম! পড়ছে রেস্ভোরীর বাড়ীটি ততকাবই কেঁপে 

উঠছে, মেষেবা ভয়ে আর্তনাদ করছে-_এ বকম অবস্থায় খুব 
সাহসী লোকেরও মনে রীতিমত ভয হয। 

হঠাৎ একটা বোমা পড়বাব ভীষণ শব্দে এবং কর্ণভেদী 
'বিল্ফোবণে সবাই চমকে উঠলেন । বেস্তাবাব কাগেব বাড়ীটি 
সমূলে থরথব কবে কেঁপে উঠল * জানালা শাণি চুরমার 
হ'যে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পন্ড , £টবিল থেকে গ্লাস ও 

পেয়ালাগুলি ঝন্ ঝন্ শব্দে মেঝেতে গভিয়ে পড়ল : দেওয়াল 

থেকে, ছাদের ভেতব থেকে পলেস্তারা" খসে পভতে লাগল । 

খোল! জানাল! দিয়ে ভেসে এল কুগুলীকৃত বৌয়। "এবং 
কৌন কিছু পুভবাব একটা! উৎকট গন্ধ। ক্ষণকালের ভ্ন। 
সবাই স্তব্ধ হয়ে বইলেন। একটু পবে নিবাপস্তাৰ সঙ্কেত 
ধ্বনিত হু'তেই সবাই ছুটে বাস্তায় বেবোলেন। বেবিয়ে 

দেখেন, রাস্তার ঠিক ওপারেই একট প্রকাণ্ড পাঁচতল। 
বাড়ী আগাগোড়। চবমার হয়ে গেছে: ধ্বংসস্ভূুপ থ্রেকে 

তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে! বায়ুআোতে বোমাটাব গতিপথ 
যদি মাত্র বিশ ফুট বেঁকে যেত, তা'হলে আর এ দৃশ্য 

দেখবার জনো তাদের কাউকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। 

এ কথ! ভাবতেই ভয়ে তদের সর্ববাঙ্গ শিউরে উঠল । 

কিন্ত হাতে যখন কাজ থাকে, তখন কোন ছুশ্ল্তা 
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করবার মত অর্ভ্যাস ডাক্তারদের থাকে না। মুহূর্তের মধ্যে 
তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ধ্বংসস্তূপ পরিস্কার করবাব 
কাজে এ. আর. পির লোকদের সাহাষা করতে লেগে 

গেলেন। জীবিত অবস্থায় যাঁরা ভগ্রস্তূপের ভেতর চাপা! 
পড়েছে, তাদের তারা টেনে বার করতে লাগলেন। সে 
এক মর্মন্তদ দৃশ্য ! হতাহতের অধিকাংশই নাবী ও শিশু, 
কারণ সে বাড়ীব পুরুষবা সবাই কারখানার মজুব-_তারা কাজে 
বেরিয়েছিল। গুণে দেখা গেল, এ একটি বোমাতেই ছৃ'শ 
লোকের প্রাণহানি হয়েছে । চারিদিকে খণ্ডবিখণ্ড বিকৃত 

মৃতদেহ ছড়িয়ে ছিল। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য-_একটি তরুণী 
মাতা, শিশু সুস্তানটিতখনও তার বক্ষোলগ্ন ; তাদেব শরীবে 

একটি জাচড়ও লাগেনি--মস্তিষ্ষের স্সায়ুতে তীত্র ঝাফুনি 
লেগে এ অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়েছে । আহতর্দেব 
স্টেচারে ক'রে হাসপাতালে পাঠান হ'ল। ডাঁক্তাবরা গভীব 
রাত্রি পর্ষস্ত জেগে প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচার, অঙচ্ছেদ, ক্ষত- 
চিকিৎসা ইত্যাদি করলেন। এর আগে ক্যাণ্টন, হ্যাঙ্কাউ 

এবুং* ইচাঙে ভাদের বিমানহানার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। 

কিন্তু বিভীষিকাময় মৃত্যুর সামনে ফীড়িয়ে এই তাঁদের 
প্রথম অগ্নি ও রক্তে দীক্ষা হ'ল । 

ঞ্ হু মা 

মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়ালে জীবনের নৃতন তাৎপর্য খু'জে 
পাওয়া যায়। বিপদ যত ভয়ঙ্কর, জীবনকে উপভোগ করবার 
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ইচ্ছাও তত তীব্র হয়ে ওঠে। ডাক্তাররা এর আগে অনেক 
অরুণ চীনা বৈমানিককে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাতে 

দেখেছেন। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু হ'তে পাবে জেনেও 
এবা দিবা হাসিমুখে রেস্তোরায় হৈ-চৈ কবছে, বিলিযার্ড 
খেলছে, মদ খাচ্ছে। এই ভীষণ বিমান-হানার পব 
ডাক্তারবা এদের এই বেপরোয়া ভাবের যথার্থ কপ বুঝতে 

পাবলেন। “হেসে নাও ছু'দিন বইত+ নয"'_-এই এছ 

মনোভাব । শুধু চুংকিডে নয়, যুদ্ধ-সংক্ষুব্ধ পৃথিবীব সবত্রই লক্ষ 
লক্ষ লোক এট বকম বেপরোয মদৃষ্টবাদেব বশবর্তাঁ ভষে 

উঠেছিল। 
রে ক ৯ ও ঈ 

"- আধুনিক চীনা নাটকেব অভিনয় দেখবাব জনা তাবা 
স্থুব উৎন্ুক হয়ে উঠেছিলেন ব'লে ডাঃ ওআঙ্গ একদিন তাছেব 
অভিনয় দেখাতে নিয়ে গেলেন। যে নাটকটি অভিনীত 
হ'ল, তাব নামটি কথায় কথায় অনুবাদ করলে মানে ফ্ীড়ায 

“গাচ বছব পরের সাংহাই 1” সন্ধ্যা আটটা থেকে বাত 
একটা-_-এই পীচ ঘণ্টা ধবে অভিনয় চলল ! বির'টে দেখ্য 
ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই ভারুতীয় নাটকের সঙ্গে এব 
কোন সাদৃশ্য নেই। রঙ্গমঞ্জের সাজসজ্জা নিখুত, প্রায় 

বাস্তবের মত। মঞ্চের ওপর দেখ! যাচ্ছিল সাংহাইয়েব 
শ্রমিক-প্রধান অঞ্চলের একটা দোতালা ক্ল্যাট-বাঁড়ীব 
খানিকটা অংশ। এমন ভাবে মঞ্চ সাজানো ছিল যে 
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নাটকের মুখ্য পাত্র-পাত্রীদের জীবনে যা ঘটছিল, তা তো দেখা 
যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে সেসব ঘটনায় তাদের প্রতিবেশীদের, 
মধ্যে কেমন প্রতি ক্রিয়। হচ্ছিল, তাও দেখা যাচ্ছিল । | 

নাটকটির আখ্যান-ভাগ খুবই সরল। নাটকীয় সংলাপ 
কিছু না বুঝলেও কাহিনীর গতি ধরতে ডাক্তারদের খুব 
অস্থুবিধা হ'ল না। ছুই বন্ধুকে নিয়ে নাটক। তাদের 

মধ্যে একজন বিবাহিত-সে তার স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে 
বন্ধুর তত্বাবধানে বেখে মাঞ্চুরিয়ায় যায়। সেখানে সে 

জাপানীদেব হাতে বন্দী হয়। এদিকে পীঁচবছর যাবৎ 

তার কোন খবর না পেয়ে সাংহাইয়ে তাৰ পরিচিতবা 
ধরে.নেয় যে সে ম্বে গেঁছে। তার বন্ধু ও পত্রী পবস্পবের 
প্রেমে পড়ে এবং স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করতে থাকে? 
ইতিমধো তাদের অজ্ঞাতসারে প্রথম বন্ধু মাঞ্চুবিষা থেকে” 
ফিরে আসে । সে দেখল.যে তার বেশ ন্ুখেই আছে । 
তাদের এ সুখ ভেঙে দিতে তার ইচ্ছা হ'ল না_ সেনাদলে 

যোগ দিয়ে সে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কবতে চলে গেল । 
অভিনয খুব স্বাভাবিক হয়েছিল। দর্শকদের উচ্ছুসিত 
প্রশংসাধ্বনি শুনে ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন যে 
নাটকটির সংলাপ জাতীয় উদ্দীপনায় পুর্ণ। নাটকীয় পট- 
ভূমিকায় জাপ-বিরোধী ভাবধারার স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল । 

সা ১ খা 

চীনের শোচনীয় হুরবস্থার সঙ্গে তারা নিজেদের খাপ 
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খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় ভারতবর্ষ থেকে এল 
বক্তিগত ছর্দেবেব এক মর্মস্তাদ সংবাদ | ৃ 

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে তারা. টেবিলের ওপর 
একগাদা চিঠি দেখলেন । দেশেব চিঠি পেয়ে সবাই আনন্দে 
আত্মহারা! যে যার চিঠি বেছে নিয়ে পড়তে লাগলেন । 
কিছুক্ষণের জন্য সবাই কোট্নিসের কথা ভূলে গেলেন ' 

,হুঠাৎ একজনেব নক্জবে পড়ল কোট্নিস. স্তব্ধ হয়ে আগুনের 
ধারে বসে আছেন-_ ছু'চোখ দিয়ে টপ্টপ্ ক'রে জল পড়ছে। 

বন্ধুদের উদ্দিগ্ন প্রশ্মেব জবাৰে তিনি শুধু বললেন যে তার 
পিতাব মৃত্যু-সংবাদ এসেছে। 

এই শোচনীয় ঘটনার পূর্ণ বিবৰণ তারা পৰে জানতে 
পাুবন। কোট্নিসেব পিতা যখন বোম্বাইয়ের ব্যালার্ড 
্গীয়াবে ছেলেকে বিদায় দিতে আসেন, তখন তাবা সবাই 

তাকে দেখেছিলেন । ভদ্রলোক শোলাপুরেব কোন মিলে 
কেরাণী ছিলেন। ছেলেকে তিনি বোম্বাই মেডিকাল 

কলেজে পড়তে পাঠান । দীর্ঘ পাচবংসব যাবৎ অনবরত 
খণ ক'রে তিনি তার পড়বার খরচ চালিয়েছিলেন। আশা 

ছিল, ছেলে পাশ ক'রে রোজগারের টাকা সব খণ 
শোধ ক'রে দেবে। ছেলে দ্বারকানাথ কিস্ত এই খণের 
কথা কিছুই জানতেন না। কলেজ থেকে বেরিয়ে তিনি 
ঠিক করলেন যে কংগ্রেস মেডিকাল মিশনের সঙ্গে চীনে 
যাবেন। বৃদ্ধ পিতা ভার এই সন্কল্পে কোন বাধা! দিলেন 
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না। এতেই বুঝতে পারা যায়, দেশের জন্য তিনি কত 
বড় ত্যাগ স্বীকার কবেছিলেন। ছেলেকে তিনি আশীর্বাদ 

কৰলেন ; এত বড় কাজে যে সার ছেলে নির্বাচিত হয়েছেন, 
এজন্য তিনি গর্ব বোধ করলেন। এদিকে তার আধিক 
অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে আসছিল। খণের বোঝ! 
বহন করতে না পেবে তিনি অবশেষে আত্মহত্যা করেন । 

এই মর্মান্তিক ছধটন! গ্রীক ট্র্যাজেডির কথ স্মরণ করিয়ে 
দেয়। এর ফলে দ্বারকানাথেব মনে যে কি ঝড় বয়ে গেল, 

তা অনুমান করাও শক্ত । '্াব'দহকর্মীর! এই ছূর্ঘটনার কথা 
শুনে নিতান্ত হ্হখিত হলেন। কোট্নিস্কে তারা দেশে 

মা-হবোনের কাছে ফিরে যেতে বললেন । কিন্তু সেই নর্মভেদী 
শোকের মধ্যেও তকণ দ্বাবকানাথ অনামান্ত চারিত্রিক দৃঢ়তাব 
পরিচয় দিলেন। সহকর্মীদের অনুরোধের উত্তরে তিনিশ্ী 
বললেন, তার মর্ম এই £ “আমি ফিরে যেতে পাৰি না । 
কংগ্রেস আমাকে এখানে পাঠিয়েছে । আসবার সময় আমরা। 
এই ব'লে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছি যে একবছর পুর্ণ হবাব 
আধথ্ে আমরা কেউ ফিরে যাব না। বাবা যখন চরম 

আয্মোৎসর্গ করেছেন, তখন যে-সেবাব্রতের প্রতি ভাব এত 
শ্রদ্ধা ছিল, সেই ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর! ছাড়া অনা পথ 

আমার নেই ।» 
এর পর থেকে কোট্নিসের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল 

চীনের জনগণের সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কৰা, 
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তাদের ভাল ক'রে সেবা করবার জনন চীনেধ ভাষা ও রীতি- 

নীতি শেখ । 

১৯৩৯ খষ্টাব্বের ২২শে জান্থুযাবী তাবা যখন.মোটরযোগে 
চুংকিও. থেকে ইয়েনানের পথে যাত্রা করলেন, কোট্নিসের 
শোক-জর্জর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল নূতন আশার আলোয়, 
যেন তিনি কোন এক বিপুল আনন্দ ও বিজ্ুয়েব পথে চলেছেন । 

কিন্তু এ যে তার মরণেব অভিমাব 



অসামান্য মিঃ ঝ্যালে 
“কমহীনত।ই একমাত্র অসাফলা ।” 

_ মাশীল চিয়াং কাই-শেক,। 

কন যেন চীন সম্বন্ধে কোনমতেই হতাশ হওয়া চলে না। যখনই মলে হয় সব 
পুঝি শেষ হয়ে এল, তখনই দীপ্ত উদ্ধার মত এইরকম একট! ঘটন! এসে দেপিয়ে দেয়, 
এই মহাজাতির মধ্যে কি বিরাট জীবনীশক্তি নিহিত বয়েছে।” 

--নিম ওয়েল্স্ (“চায়না বিল্ডস্ কর ডেমোক্রাসি” )। 

"এই মনোজ্ঞ পচেষ্টা ণরই মধ্যে অনেক কিছু করেছে । শুবিষ্কতের প্রচুর সম্ভাবনাও 
রয়েছে এর মধ্যে নিহিত | *** "চীনেৰ অভিজ্ঞতা আমাদেব কাছে অমূল্য । আমার 
দৃঢ বিশ্বাস, এই অশ্িজ্ঞত! আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পার |” 

*-ছগুহরললি নেহক (“চায়না বিল্ডপ্ ফন £উমোগ্রণাসি”র ভূমিক1) । 

চুংকিডের মেই ভয়াবহ বিমান-হানাব কাহিনীতে 'ফিচ্" 
আসা যাক। মৃত্যুভয়ের চেয়েও তীব্রতর বিভীষিকা আছে । 
দে বিভীষিক! রয়েছে অতঙ্ষিত, নিধিচার বিমান-আ ক্রমণের 

অনিশ্চয়তার মধ্যে । পর-মুহুর্তে কি বেঁচে থাকব, না বোমার 

আঘাতে টুকরে! টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ব চারিদিকে ? 

আমার শেষ চিহ্ন কি থাকবে শুধু দেওয়ালের ওপর খানিকটা 
বক্তের ছাপ ?_এই অনিশ্চয়ত। সহস্র মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়েও 
ভীষণ। এ অবস্থায় শুধু বেঁচে থাকবার আদিম প্রন্বতিতে 
বিলীন হয়ে যায় মানুষের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত হৃদয়াবেগ ! 

চুংকিঙের সর্বত্র তখন অবিবাম বোম! পড়ছে। একটা 
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বডবেন্তোরীয় দুইশতাঁধিক লোকের মধেচ আমাদের ডাক্তার 

পচজনও আছেন। এই বিরাট জনতা নিম্পন্দ- কেউ 

জডসড হয়ে বসে আছে, কেউ বা শক্ষিত উদ্বেগে াড়িয়ে 
'রয়েছে। লোকের হাত থেকে চপ্স্টিক খসে পভেছে । 
পাত্রে সুপ? গাণ্ডা হন্ডে : চালভাজা, চিংড়ি-মাছ প্রভৃতি 
খাগ্ভসম্তারে বোঝাই থাল। আনাদবে টেবিলে ওপব পড়ে 

আছে। এমন নময কি কারও খাবাব কথা মনে হ'তে 

পাবে? 
অথচ দেখ। গেল একটি লোক এবই মধ্যে বেশ নিধিকাব 

ভাবে খেয়ে চলেছেন- যেন কিছুই হযনি! সকলে অবাক 

হয়ে তাৰ দিকে তাকিষে বঈল, যে পৃথিবীব নবম মাশ্চষ 
তিনি। এই অদ্ভুত দুশ্য দেখে কিছুক্ষণের জন্য সবাই যেন 
বুমান-হানার কথাও ভূলে গেল। 

ভদ্রলোক মাঁঝ-বযসী, শরীবেব গডন বেশ আটসাট; 

রোদে-পোড়া, জলে-ভেজ। গোছের চেহাব। , মাথায লাল 

চুল; পরণে সাদাসিধে শার্ট এবং শর্ট। চারিদিকে যে এত 

বোমা পড়ছে, সে দ্বিকে তাব যেন লক্ষ্যই নেই-_ বেশ বীবে 

নুষ্থে খেয়ে চলেছেন আব সন্্গ সঙ্গে একখানা খবরের কাগজ 
পড়ছেন প্রশান্ত গন্তীব মুখে । তদ্রলোককে দেখে ইয়ুবোপীয় 
মনে হচ্ছে, অথচ তিনি পড়ছেন একখানা ভারতীয় খবরের 

কাগজ, “বোম্বে ক্রনিক্ল”-_-এ ব্যাপার দেখে ভারতীয় 
ডাক্তাররা ন্বতঃই উৎস্তক হলেন এই বহস্তজনক লোকটির 
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“পরিচয় জানবার অন্ত | 

তারা উঠে তার টেবিলের কাছে যেতেই ভদ্রলোক খাওয়া 

বন্ধ ক'রে একবার তাদের দিকে, একবার হাতের খবরের 
কাগজের দিকে ভাঁকালেন ; তারপর হাসিমুখে ডাদের দিকে 

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “আমার নাম রিউই ফ্যালে। 

আপনারা নিশ্চয়ই ভারতীয় মেডিকাল মিশনেব ডাক্তার ! 
বন্ন।” “বোন্ধে ক্রনিকৃলে' তাদের ছবি দেখছিলেন ব'লে মিঃ 

যালে সহজেই তাদের চিনতে পারলেন । 

ডাক্তীরর! যখন বিন্মিত ভাবে জানতে চাইলেন, আশে 

পাশে এত বোমা-বর্ধণে মধ্যে তিনি কি করে এমন নিশ্চি্ত 

ভাবে, একমনে প্থাচ্ছেন, মিঃ ফ্যালে প্রাণখোল। সবল হাসি 
হোসে বললেন, “এমন চমতকাব খাওয়াটা নষ্ট কবে লাভ কি ? 

মবতেই যদি হয়, তো বেশ ভরা-পেটে, শান্তিতে মবাই ভাল 1 

এমনি ক'রে বিখ্যাত রিউই ফ্যালের সঙ্গে তাদের পরিচয় 

হ'ল। এব সম্বন্ধে তাবা আগেও কিছু কিছু শুনেছিলেন। 

সি? ফ্্যালের জন্ম নিউজীল্যাণ্ডে, কিন্ত তিনি চীনেই স্থায়ীভাবে 
বসবাস করছেন এবং চীনে * উন্নতির ভন্যই নিজেব সমস্ত 
শক্তি উৎসর্গ করেছেন। 

শীগৃগিবই ভারা এই আশ্চর্য লোকটি এব এর "চাইনিজ 
ইাস্টিয়াল কোঁঅপাবেটিভ' (সংক্ষেপে সি-আউ-সি) আন্দো- 
লন সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারর্লেন। মিঃ যালে এই 
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ইণ্তাস্টিয়াল কো-অপারেটিভ সংগঠনের* অন্যতম স্থাপয়িতা, 

প্রধান পরামর্শদাতা। এবং সম্পাদক- সংক্ষেপে বলতে গেলে 

তিনি একাধারে এর পিতা, মাত। এবং ধাত্রী ! 

* রিউই য়্যালে প্রথম মহাযুদ্ধে ষোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু এর 
পরিণতি তাঁর আদর্শবাদকে ভেজে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল 
তার উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত আইরিশ আদর্শবাদ, পপিউবিটান'- 

স্থলভ চিন্তা-গাস্তীর্য, নূতন পথে চলার একগু যেমি 'এবং ম্যায- 
সঙ্গত সমাজবিধান সম্বন্ধে স্থতীব্র আগ্রহ ! তব পিতা ছিলেন 

বিশেষ প্রগতিশীল সামাজিক মতবাদসম্পন্ন একজন স্কুল- 
মাস্টার; তিনি সমবায়ী কৃষি ব্যবস্থার একজন ব্ড সমর্থক 
ছিলেন। তার মাতা! ছিলেন নিিউজীল্যাণ্ডে নাবীদেব 

ভোটাধিকার সংক্রান্ত আন্দোলনের প্রথম নেত্রীদেব অন্যতম 

*" *প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর তরুণ মিঃ য়্যালে কযেক 

বছর যাবৎ মেষ-পালনের ব্যবসায় লিপ্ত ছিলেন। কিন্ত 
এর পর তর চঞ্চল মনকে পেয়ে বসল হুঃসাহসিক অভিষানেঞ 

নেশা । ব্যবসা বেচে দিয়ে তিনি রওনা হালেন চীনে-__ 

উদ্দেশ্য ছিল, চীনেব এই নূতন বিপ্লবের ভি $রেব কণ্াট; 

ভাল ক'রে জানা । সাংহাইয়ে এসে তিনি মিউনিসি- 
পালিটির অধীনে কারখানা-পরিদর্শকের কাজ পেলেন । 

শঙীনর ইন্ডাস্টি, ফাল কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে বে বিশদ বিবরণের জন্ত টন, ০:০9 এস 
লেখা এবং জওহরলালের ভূমিকা সম্বলিত “52০ 0০1195 69 [0৩7/,9018৩) 
পঠিভবা । ব্ইথানা প্রকাশ করেছেন কিন্তাবিস্তান, এনাহাবাদ । 
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চীনের জাতীয় শর্বপ্নবের ওপর গোড়া থেকেই তার সহীনুড়ৃতি 

ছিল। এবার চীনা! মজুর এবং বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণীর 

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে তিনি সর্বতোভাবে তাদের সমর্থক 
হয়ে ফ্াড়ালেন। দৈনন্দিন কার্য ব্যপদেশে তিনি চীন! 

মজুরদের যে অবস্থা দেখতে পেলেন, তা নিতান্ত শোচনীয় । 

তাদেব মজুরীর হার খুবই কম ; থাকতে হয় জঘন্য বস্তিতে ; 

যে সব কারখানায় তারা কাজ করে, সেখানে অহরহ দূর্ঘটনা? 

হয়ঃ অথচ সে জন্য না আছে উপযুক্ত প্রতিবিধানেৰ ব্যবস্থা, 
আর ন1 আছে মজুরদের জন্য বীমা, চিকিৎসা কিংবা ছর্থটনা- 
জনিত অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা । নিজের 
পদমর্যাদার সাহায্যে “তিনি মজুরদের অবস্থার উন্নতির জন্য 
যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন । ধর্মঘট এবং শমিক- 

সংক্রান্ত গোলযোগে তিনি সরকারপক্ষ থেকে সালিশ নিথুও্জ 

হতেন । সেই স্থযোগে তিনি মজুরদের জন্য যতটা সস্তব সুবিধা 
আদায় ক'রে নিতে ছাড়তেন না। ফলে সাংহাইয়ের 
মজুররা তাকে দেবতার মত ভক্তি করতে এবং ভালবাসতে 

নুরু করল। এদিকে তার উন্নত চবিত্রের জন্য কারখানার 

মালিকরাও তকে শ্রদ্ধা করত। বাধিক ছুটিগুলি তিনি 
কাটাতেন দেশের অভ্যস্তরে ঘুরে, গ্রাম্য কুটির-শিল্পগুলি 

পর্যবেক্ষণ করে এবং চীনের ভাষা ও আচার-ব্যবহার শিখে । 

১৯২৮-২৯ খুস্টান্দে সুইয়ানের ছুণ্ডিক্ষ এবং ১৯৩১ খুস্টাব্দে 
ইয়াংসি নদীব বন্যার সময় লক্ষ লক্ষ নিরন্ন ও গৃহহীনের * 
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সাহায্যের জন্য এবং তাদের নৃতন ক'রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করবার জন্য তিনি আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন ' চীনাদের 

জাঙ্গে নিজের পবিপুর্ণ একাত্মতার নিদর্শন ব্ববপ ছু'টি অনাথ 
বালককে নিজের কাছে নিয়ে এসে তিনি নিজের ছোলেব 

মতই তাদেব লালন পালন করতে থাকেন । 

১৯৩৮ খুষ্টান্ধেব আগষ্ট মাসে যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনে শ্রমশিল্লের 
নবজন্মের কল্পনা তাব মাথায় এল। কয়েকজন মাক্কিন 

ও চীনা বন্ধুব সঙ্গে তিনি এ সম্বন্ধে নানীবকম পরিকল্পনা 
নিয়ে আলোচনা করলেন । শেষ পধন্ত ঠিক হ'ল, শ্রমিকদের 

সমবায় প্রতিষ্ঠান দিয়ে সারা দেশ ছেয়ে ফেলতে হবে। 
অনে যা ভাবেন, তখনই তা কাজে পরিণত* করতে হবে, 

এই "হ'ল ম্যালের বৈশিষ্ট্য। কয়েকজন উৎসাহী তকণ 
চীনা" ইঞ্জিনিয়ারের সহযোগিতায় এবং চীন সবকার এবং 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অর্থসাহায্যে অল্পদিনের মধোই রিউই ফল্যালের 
স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হল । 

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলঃ _ 

(১) জাপানীদের অর্থনৈতিক অববোধ এবং অধিকৃত 
, অঞ্চলের মধ্য দিয়ে দেশে জাপানী মালের প্রবেশ 

সত্বেও, চীনকে শ্রমশিল্ের দিক দিয়ে ব্বয়ং-সম্পূর্ণ 
ক'রে তোলা হবে। যুদ্ধেব দকণ বাইরে থেছুক 
বড় বড় যন্্পাতি আমদানি কববাব উপায় ছিল 

্ না, তাই ঠিক হ'ল এই সব যন্ত্রপাতি ছাড়াই 
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কাজ চালাতে হবে। 

(২) শ্রমশিল্পের বড় বড় রেন্দ্র গড়ে তোল হবে দেশের 

অভ্যন্তরভাগে, যাতে জাপানী বিমান-হানাষ 
এদের কোন ক্ষতি না হয়। যে সব জায়গা 
আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে, সেখানে ছোট 
ছোট ভ্রাম্যমান শিল্পকেন্্র খোল! হবে, যাতে 

প্রয়োজন বোধে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলিকে অনাত্র 
নিয়ে যাওয়া চলে । 

(৩) লক্ষ লক্ষ আশ্রয়-প্রার্থা, যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের স্ত্রী- 
পুত্র এবং অক্ষম সৈন্যদের জীবিকা নির্বাহেব 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করা! হবে। 

এ ছাড়া এই পরিকল্পনার আর একটি বড় উদ্দেশ্য 
ছিল রিউই ম়্যালে এবং তার সহকর্মীদের মনে । * ভাঙার 
আশ! ছিল যে সমবায়-প্রথায় দৈনন্দিন কাঁজ করবার ফলে 
কর্মীর! গণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে পারবে, 
তারা আরও আত্মনির্ভরশীল এবং উদ্যমশীল হয়ে উঠবে ং 
চীনগণতন্ত্রের নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 

সচেতন হয়ে তারা অভ্যার্গীরের প্রতিরোধ করবার ইচ্ছা 
এবং বল ছুই-ই অর্জন করবে । 

রিউই ফ্যালে এবং ভার কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান 
লাভ করবাব স্থযোগ ভারতীয ভাক্তাবর৷ এব পর পেযেছিলেন, 
কারণ চুংকিঙ, থেকে ইয়েনান যাবার সময় তিনি তাদের 
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সহযাত্রী ছিলেন । ১৯৩৮ খৃষ্টানদের জু্মমাসে তিনি 
হ্যাঙ্কাউয়ে ইপ্ডান্ত্িয়াল কো।-অপাবেটিভের কেন্দ্রীয় কার্যালয় 
সংগঠন করেন। ভারতীয় ডাক্তারদের চীনে, আসবার 
কয়েকমাস আগে তিনি *শ্রমশিল্পের কেন্দ্রকে ইয়াংসি নদীব 

উজানে স্থানাস্তরিত করতে সাহায্য কবেন”গ* আগস্ট 

মাসে “একহাজার আশ্রয়-প্রার্থী এবং কিছু যন্ত্রপাতি সঙ্গে 

নিয়ে ট্রেণে ক'রে তিনি সুদূর উত্তবপশ্চিমাঞ্চলে যান এবং 
সেখানে শ্রমশিল্পেব একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন ।”* এবপর 
ক্যান্টনে যেয়ে তিনি কো-অপারেটিভের জনা কিছু টাকা 

খাব নেবার বাবস্থা করেন, কিআংসিতে যেয়ে দক্ষিণ- 

পূর্বাঞ্চলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন একরেন; হুনান এবং 
কোঙ্রাংসিতে শাখা স্থাপন করেন। পথে কয়েকবাব খুব 
স্র্পের জন্য জাপানী বোমাব হাত এড়িয়ে ডিসেম্বর মাসেব 

(১৯৩৮) শেষদিকে তিনি চুংকিঙে ফিরে আসেন। এখন 

€জান্থুয়াবী, ১৯৩৯) আবার তিনি ভাবতীয় মেডিকাল 
ইউনিটের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম চললেন । 

একখান। ফ্যান্ুলেন্দ কারে তার। রওনা হলেন জমার 
ভাদের মালপত্র চলল একখানী য়্যান্বুলেন্স ট্রাকে । রিউই 
য্যালের মত একজন সহযাত্রীকে পেয়ে ভাদের খুবই উপকার 
হয়েছিল। মিঃ য়্যালে চীনের প্রত্যেক অঞ্চলের কথ্য ভাষা 

বেশ ভাল ভাবে জানেন ; তাই চালকদের পথ বুঝিয়ে দিতে, 

৯৭0 78145 নি 07৮ রং 
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খেয়ানৌকার মঝি-মাল্লাদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে" এবং 
পথে নানারকম নুখ-ম্থবিধা ক'রে দিতে তার সাহাযা খুব 
কাজে এল। ৃ 

চুংকিও থেকে বেরোবার আগে এ-কথা তাদের বেশ 
ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল ষে ইয়েনানের পথে তিন রকম 
অস্থবিধা আছে। প্রথনতঃ রাস্তা খুবই খারাপ, জায়গায় 
জ্ঞায়গায় রাস্তা নেই বললেই চলে ; দ্বিতীয়ত: পথে জাপানীরা 
অনবরত বোমা ফেলছিল ; তৃতীয়তঃ জাপানীরা যদি সিয়ান 
দখল করে, তাহ'লে শুধু ভারতবর্ষ থেকে নয়, চুংকিড. 
থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। 

কিন্ত ইয়েনানেই তখন অবচেয়ে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলছিল, 
তাই সেখানে ডাক্তারদের দরকার সবচেয়ে বেশী । অদম্য তু্টম 
পন্থা বাহিনী এবং “লাল” গেরিলাবা ইয়েনানেই লড়দ্িল-+” 
তাই তারা ঠিক করলেন, যাই ঘটুক না৷ কেন, ইয়েনানে 
তাদের যেতেই হবে । 

চুংকিঙ, থেকে তারা গেলেন নাইকিআঙে ; সেখানে 
ডাঃ কোট্নিসের পুরোনো বন্ধু, সবকাবী শর্কর-বিশেষজ্ঞ 
ডাঃ হুআঙের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল। ডাঃ হুআ. ছাত্র 
হিসেবে একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। নাইকিআঙ. 
থেকে সুরু হ'ল আখেব ক্ষেত। পথেব ধারে পাহাড়ের 
গাঁয়ে খাঁজ কেটে কেটে আখ এবং ধানর চাষ করা হয়েছে । 
চীনের এই অঞ্চলটি উর্বরতার জন্ত প্রসিদ্ধ, অথচ এখানকার 
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কৃষকদের দারিত্রের সীমা নেই। প্রকৃত্বির অপরিমেয় 
দানের স্ুখ-ন্ৃবিধা ভোগ করে শুধু জমিদারের] । 

* ছু'দিন ক্লাস্তিকর ভ্রমণের পর তারা জেচুয়ান প্রদেশের 
রাজধানী চেড.তু'তে পৌছালেন। পীচিল-ঘেরা, সরু সরু 
নোংরা পথঘাটে ভরা এই ছোট সহরটির লোকসংখ্যা ছু'লাখের 
ওপব। সহরের বাইরে “পশ্চিম-চীন” বিশ্ববিষ্ভালয় অবস্থিত । 

উপকূল অঞ্চলের কয়েকটি কলেজ ও বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মিলনে 
এই নূতন প্রতিষ্ঠানটি গডে উঠেছে । আমেরিকান মিশ- 
নারিদের “নানকিং বিশ্ববিদ্ভালয়”ও এব অন্ততুক্তি হযেছে । 

হাজাব হাজাব ছাত্র ও অধ্যাপক তাদের পুস্তকাগার ও 

ল্যাবরেটবি সঙ্গে কবে তিব্বত-সীমান্তে অবস্থিত এই নুদূব 
স্থান্টটতে এসেছে । এখানে পৌছুবার জন্ত' অনেককে শত 
"শত" মাইল হাঁটতে হয়েছে । 

চেঙ.তু”তে তাবা চার দিন ছিলেন। বিউই য্যালে 
এখানকার কো-অপারেটিভ গুলি পরিদর্শন কবলেন। এন্ট 
কো-অপারেটিভগুলি প্রধানতঃ স্থৃতো কাটা এবং কাপড় 
বোনাব কাজ করে। ৩ ্ 

শীতের প্রকোপ ক্রমেই অসহৃনীয় হয়ে উঠছিল। 
ডাক্তাররা এখানে আরও গরম পোষাক এবং “ফার'নকোট 

তৈরী করিয়ে নিলেন । 
চেঙতু থেকে বেরিয়ে ভার যত এগোতে লাগলেন, 

পথঘাট ততই খারাপ হ'তে লাগল--এখান থেকে রাস্তার 
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মাঝে মাঝে ভয়ানক বাঁক সুরু হ'ল। বরফের মত ঠাণ্ডা 
কন্কনে হাওয়া তাদের গায়ে ছু'ঁচের মত ফুটতে লাগল । 
ছ'হাতে ছু'জোড়া পশমী দস্তানা পরা সব্ধেও তীদের হাত 
ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আসছিল। একজন নিরক্ষর গরীব চাবীর 
কুটিরে তারা রাত কাটালেন। লোকটি বেশ অতিথি-বৎসল? 
ভাবতবর্ষের নামও সে কখনও শোনে নি। রিউই য্যালে 
যখন তাকে বুঝিয়ে বললেন ঘে ভারতবর্ষেই গৌতম বুদ্ধের 
জন্ম হয়েছিল, সে কিছুতেই সে-কথা বিশ্বাস করতে চায় না । 
তার ধারণা, গৌতম বুদ্ধ খাঁটি চীন] । 

পরদিন আরও বেশী শীত পডল- রাস্তার অবস্থাও ক্রমেই 
আরও খাবাপ হ'তে লাগল । সেদিন তারা জেচুয়ানের সীমান। 
ছাড়িয়ে শেন্সি প্রদেশে প্রবেশ করলেন। রাস্তায় ভারা 
দেখলেন, তুলোর গীঁট পিঠে নিয়ে সারি সারি উট চলেছে ।: 
এ অঞ্চলে পথের পাশে নির্টেশচিহ্ুগুলি চীনা এবং রাশিয়ান 
ছুই ভাষায় লেখা । এর কারণ তারা বুঝতে পারলেন 
যখন তাদেব নজরে পড়ল, উল্টো দিক থেকে পেট্রল, ওষুধপত্র 
এবং,অন্তান্ত মালে বোঝাই অনেক রাশিয়ান লরি আসছে। 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হানুচুঙ. সহরে তীর! সে রাত কাটালেন। 

প্রাচীর-বেষিত এই প্রাচীন সহরটি এক কালে হান্-বংশীয় 
সম্রাটদের রাজধানী ছিল। এখানেও কয়েকটি কো- 
অপারেটিভ স্থাপিত হয়েছিল এবং আরও কয়েকটি স্থাপন 
করবার ব্যবস্থা। হচ্ছিল। 
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জিত তারা বিউই য্যালেন্স দ্বারা স্থাপিত 

একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কো-অপারেটিভ দেখতে পেলেন । 

অন্যান্য জায়গার কো-অপারেটিভগুলি কাপড়, কম্বল, 

চামড়ার জিনিষ, কাপড় বোনবার ছোট খাট যন্ত্রপাতি 
তৈরী করে, কিন্তু এখানকাব কো-অপাবেটিভে 

চীন। সৈন্যদের জন্য মেশিনগান এবং বাইফেল তৈবী হয। 
,ভাবতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব উপজাতি-অধ্যুষিত 

অঞ্চলে যে ধরণের বাউফেল তৈরীব “কাঁবখানা, আছে, 

এ কারখানাটি ভানেকটা সেই ধবণেব। এ অঞ্চলের 

অধিবাসীরা বেশীব ভাগই মুসলমান, কিন্ত ভাষায় ৪ পোষাকে 

অন্যান্য চীনাদের সঙ্গে তাদেব কোন পার্থক্য নে । কো 
অপারেটিভের কর্মীরা তাঁদের সম্বর্ধনা" জানাবার জন্য একটি 
_ভৌজ' দিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এবা তাদের অনেক প্রশ্ন 

কবল। 
যে-সমস্ত কো-অপারেটিভ “ডিপো” এবং কারখানায় ভাব! 

যান, তার প্রাত্যেকটিতেই এই জিনিষ দেখে তীবা মুগ্ধ হন 
যে কয়েকমাঁসের মধ্যেই এই পরিকল্পন। মাশ্চর্য সাফল্য ল্লাভ 

করেছে। কো-মপারেটিভের কর্মীর! বাই কঠোর পরিশ্রমী, 
বুদ্ধিমান ও আত্মনিঞ্রশীল। অন্যান্য দরিদ্র চীনাদের তুলনায় 
তারা অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন : সকলেই জাতীয়তাবোধের 

দ্বারা গভীব ভাবে অনুপ্রেরিত। এই কো-অপারেটিভগুলি 
* যেমন শ্রমশিল্পের কেন্দ্র, তেমন নৃতন সামাজিক চেতনারও 
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উৎস। শ্রমিকদের স্বতক্ষেত্ চেষ্টায় এই সব কোঁ-অপারে- 
টিভের আনুষঙ্গিক ভাবে লাইব্রেরী, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে! ও 

ইনডাস্টিয়াল কো-অপারেটিভের ডিপো এবং কারখানার 

গুলিব দেওয়ালে এই ধরনের অনেক লেখা! চোখে পড়ে ঃ 

ইনডাঙ্টিয়াল কো-অপারেটিভ বস্তুতঃ কর্মীদেরই 
প্রতিষ্ঠান। ইনডাস্টিয়াল কো-অপারেটিভ জাপানী পণ্য 
বর্জনের উপায়। 

পরিচ্ছন্নত। আনে স্বাস্থ্য, আর স্বাস্থ্য আনে কর্মশক্তি। 

যারা কাজ করে তারাই শুধু খেতে পাবে আমাদেক্স 
সমাজে । ৪ 

যদি বোমা পড়ে, আমরা নৃতন ক'রে আমাদের কোঁ- 
অপারেটিভ গড়ে তুলব ; দশবার যদি বোমা পড়ে, দ্বার " 
আমরা পুনর্গঠনের কাজে লাগব 1 

নুত্বাই রেলপথেব শেষ প্রান্তে পাওচি নামে একটি ছোট 
সহর ইগ্ডাস্টিয়াল কো-অপাঁবেটিভের উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র গড়ে 

,তোলু| হচ্ছিল। জুতো, জঙ্গী উপ্দি, সাবান, কাপড়, কম্বল 
ইত্যাদি তৈরী করবার, জন্য কতকগুলি কো-অপারেটিভ 
কারখানা এখানে আগেই স্থাপিত হয়েছিল। ইগ্াস্টিয়াল 
কো-অপারেটিভের নিজন্য দোকান, স্কুল, ট্রেণিং ক্লাস, ক্লীব 
প্রভৃতি এখ এখানে আছে। এখানকার প্রগতিপন্থী ম্যাজিস্টেট মিঃ 
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নিন ফেং-জুই”র চেষ্টায় এখানে কো-অপারেটিভ আন্দোলন 
খুব সম্বদ্ধি লাভ করেছে । পাঁওচির আর এক নাম কুং হো! 
ছেং” অর্থাৎ ইণ্তাস্টি,য়াল কো-অপারেটিভের সহর্। মিঃ ওঅঙ, 
মীঞ্চুরিয়ার লোক । জাপানী অভিযানের পর তিনি মাঞ্চুরিয়া 
ছেড়েছেন । জাপানীদের প্রতি তিনি তীব্র ঘ্বণা পোষণ 
করেন। মাঞ্চুরিয়ানদের প্রতি তার বাণী হ'ল ; *ম্বদেশে ফিরে 
যাবার জন্য লড়োস৷ ভারতীয় ডাক্তাবদেব সম্বন্ধে তিনি 
বিশেষ আগ্রহ দেখালেন। তাদের সম্বদ্ধনাব জন্য তিনি 

একটি নৈশভোজ দিলেন এবং একটি জনসভার বাবস্থা 
করলেন। এই সভায় প্রায় পীঁচহাঁজার লোক হয়েছিল-_- 
তাদের অধিকাংশ সৈম্ক এবং ইগ্াস্টি/য়াল কো-অপারেটিভেব 
কর্মী! এ অঞ্চলটিও মুফলমান-প্রধান ব'লে ডাঃ অটল তার 

" বন্ৃতায় কোরাণ-শরীফেব বাণী উদ্ধত করলেন এবং চীন! 
মুসলমীনদের স্বাদেশিকতাব প্রশংসা করলেন । 

চু চএ চে চু 

পাওচিতে এসে তাদের পেট্রল ফুরিয়ে গেল, তাই তাবা 

মোটরগাড়ী সেখানে রেখে ট্রেনে ক'রে সিআনে রওনা 

হু'লেন। চীনাদের হাতে ফে*সামান্য.কয়েকটি রেলপথ আছে, 
এ পথ তারই একটি । গাভীগুলিতে আরামপ্রদ গদি আটা 
আছে, কিন্তু জাপানী বুলেটেব আঘাতে প্রত্যেকটি কামরাই 
শতচ্ছিদ্র । সন্ধ্যাবেলা ভাবা শেন্সি প্রদেশের রাজধানী 

, সিআনে পৌঁছালেন। এ সহরটি সামরিক কর্মততপরতায় 
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মুখর। * 
১৯৩৭ খুস্টাব্ে খবরের কাগজের মারফৎ পৃথিবীর সর্বত্র 

সিমানের নাম , ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনের ইতিহাসে এ.' 
সহরটি স্মরণীয়. হয়ে থাকবে, কারণ এখানেই “সামরিক 
তাগিদে” মার্শাল চিয়াং কাঈ-শেক্ কমুযুনিস্টদের সঙ্গে লডাই 
বন্ধ ক'বে জাপানীদেব বাধা দিতে রাজী হন। ডাক্তাররা 
সিআনের “মতিথি-ভবনে উঠলেন । তরুণ মার্শাল চ্যা, 
স্থয়েলিয়াডেব ইতিহাঁস-বিখ্যাত আক্রমণে চিয়াং কাই- 

শেকের প্রায় সমস্ত বড সামবিক কর্মচারী এই 'অতিথি- 

ভবনে"ই বন্দী হয়েছিলেন। এই ঘটনাব ফলে কমুযনিস্ট- 
কুওমিন টাঙ্গের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামেব অবসান হয়ে জাপানের 

বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতীয বাহিনী গড়ে ওঠে । টি 
সিআনে অষ্টম পন্থা বাহিনীব একটি সংযোগ-কেন্র 

€1191501) 08202) আছে, কারণ এখান থেকেই ইয়েনানেব 

পথ নুরু হয়েছে , উত্তর-চীনে যুদ্ধরত গেরিলাদের সংগ্রাম- 
ক্ষেত্রেও এখান দ্রিযেই যেতে হয়। এখানে “সীমান্ত 

সরকারের' প্রেসিডেন্ট লিন্ পাইচুর সঙ্গে ডাক্তারদের দেখা! 

হ'ল। লিন্ পাইচু "কজন: প্রধীণ বিপ্লবপন্থী। সান্ 
ইয়াৎ-সেনের ইনি একজন পুরানো বন্ধু। কুওমিন্টাঙ্গের 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি ১৯২৭ সন পর্যস্ত সে-দলের 
একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তারপর চিয়াং কাইশেকের 
সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় তিনি কিআঙ.সিতে যেয়ে কষ্যুনিস্টদের 
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সঙ্গে ষোগ দেন। আজ্ঞ তিনি চীনের মুখ্য নেতাদেব 
অন্তম। মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টীাকে কাধকরী রাখবার জন্য 

তিনি কম্যুনিস্ট এবং কুওমিনটাক্গ ছ্'দলের ওপবই প্রভাব 

বিস্তার করেন। কম্যুনিস্টদের তিনি একজন. শ্রদ্ধেয নেতা, 
আবার সম্প্রতি তিনি কুওমিন্টাঙ্গের কেন্দ্রীঘ কর্মপরিষদেবগ 
সভা নিবাচিত হয়েছেন । 

লিন্ পাইছু তাদের কাছে অষ্টম পন্থা বাহিনীব এতি- 
হাসিক তাতপধ ব্যাখ্যা কবলেন। তার কথাব মর্ম এই £ 

“অষ্টম পন্থা বাহিনী আজ মার্শাল চিয়াং কাই-শেকের নেতৃত্বে 
কেন্দ্রীয় সরকারের হায়ে জাপানীদের সঙ্গে লভডছে । কিন্তু 
এ বাহিনীর সংগ্রাম শুধু চীনের ফুক্তির জন্যই নয়; সমক্ত 

নিপীড়িত জাতি, বিশেষতঃ প্রাচোর নিপীভিত জাতিগুলির 

মুক্তিও এ বাহিনী চায়। তাই এ বাহিনী মুখাতঃ সাম্রাক্তা- 

বাদ-বিরোধী বাহিনী । এ দিক দিযে একে ভাবতীয় 
জনগণেব বাহিনীও বল। যেতে পাবে ।” 

ভাবতীয় মেডিকাল ইউনিটকে অভিনন্দিত কববাব জন্ব। 

সিআনে অষ্টম পন্থা বাহিনীর কার্যালয়ে একটি সভা হু'ল। 

যে ঘরে সভা হ'ল সে ঘবেব নাম “জাতীয় মুক্তি-প্রকো্গ”_ 

কম্যুনিস্ট-কুওমিন্টাঙ্গ মিলনেব আগে এব নাম ছিল “লেনিন 

কেন্দ 1” ডাঃ অটল এখানে ভারতের স্বাধীনত1-সংগ্তামেক 

ইতিহাস বিবৃত ক'রে একটি বক্তৃতা দ্িলেন। বক্তৃতার 

পর সুরু হল গানের পালা । ভাবতীয়দ্েব দিষে তাদেক 
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জাতীয় সঙ্গীত *গাওয়ান হ'ল। ভারতীয় ডাক্তারদের 
সন্বর্ধনার জন্য একজন তরুণ চীনা কবির দ্বারা বিশেষভাবে 

রচিত একটি গানও গাওয়া হ'ল। গেরিলাদের একটি জান 

বিরোধী গান গ্লাওয়া হ'ল, তার অর্থ কতকটা এই ধরণের-__ 

আমাদের খাগ্য নেই, | 
তবু আমর! জাপানীদের সঙ্গে লড়ব। 
আমাদের আশ্রয় নেই, 

তবু আমর! জাপানীদের সঙ্গে লড়ব । 

রাইফেল নিয়ে একটি নাচের পর সভাভঙ্গ হ'ল। 
নাচটি অনেকট৷ আক্রিদিদের সমর-ন্বত্যের মত প্রাণবান, 
এবং উত্তেজক ।, একজন জাপানী সৈনিককে হত্যা কববার 
কাল্পনিক দৃশ্যে এই নাচের চরম-সন্ধিক্ষণ নচিত হ'ল । * 

এখানে একটি মজার ব্যাপাব ঘটেছিল । ডাক্তাররা 

যখন লিন্ পাইচু*র সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন তার তরুণ 

'সেক্রেটারীর চট্পটে ভাব, সৌন্দর্য ও তীক্ষ বুদ্ধি দেখে ভারা 
অবাক হয়ে যান। অষ্টম পন্থা বাহিনীর পোষাক পরা এই 
.সেক্রটোরীটি .চমতকার ইংরাজি বলে--কয়েকবার সে তাদের 

দোভাষীর কাজও করেছিলি। কয়েক সপ্তাহ পরে ইয়েনানে 
ভার! জানতে পারেন যে সেক্রেটারীটি ছেলে নয়, মেয়ে । 

সিআন থেকে ইয়েনানে রওন। হবার আগে রিউই য্যালে 
পাওচিতে ফিরে গেলেন পেট্রল আনবার জন্য । এর মধ্যে 
.মেখানে কয়েকবার বিমান-হানা! হ'ল, কিন্তু বিমান-হান। 
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তখন তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। একদিন তারা সিআন 
থেকে প্রায় একত্রিশ মাইল দূরে লিন টুঙে বেড়াতে গেলেন । 
১৪৩৭ খৃষ্টাব্ধে চিয়াং কাই-শেক যেখানে “বদ্দী', হয়েছিলেন, 

£স জায়গাটি এখানে পাহাড়েব গায়ে একটি প্লাথবের ওপব 
নির্দেশ করা আছে। ইয়েনান থেকে প্রত্যাগত কয়েকজন 

ডাক্তারের সঙ্গে তাদের দেখা হ'ল । এ'দেব মধ্যে ছিলেন মিস্ 

পি. সি. চিয্াউ, নামে রেড. ক্রশের একজন মহিলা! চিকিৎসক 
এবং ক্যানাভাব মিশনারি ডাঃ ব্রাউন। এ'দেব কাছ থেকে 
ত'শরা ইর়েনানেব ছুববস্থা! এবং অন্থবিধার খানিকটা আভাস 

পেলেন। অবশেষে দশই ফেব্রুয়াবী তাঁবা অষ্টম পন্থা 
বাহিনীর মোটবে ক'রে ইয়েনানে বওন! হ*লেন । 
* চেঙতুর চেয়ে সিআনের শীত অনেক বেশী, কিন্ত শেন্সি 

' প্রদেশের তুযাবাচ্ছন্ন পার্বত্য অঞ্চলে তাঁরা ষে শীতেব 

প্রকোপ অনুভব করলেন, তা সিআনেব শীতকেও হার 
মানিয়ে দেয়! পথের ছু'ধারে বরফ পড়েছে ; টেলিগ্রাফেব 

তারগুলি পর্যস্ত অনবরত তুষারপাতে সাদা হয়ে উঠেছে । 

পথে তারা দেখলেন একখান। লরি উল্টে পড়ে অ্ছে। 

এই লরিতে ক'রে সিন্ কিয়াঙের সত্থান্ুভূতিশীল ব্যক্তিগণের 
কাছ থেকে অষ্টম পন্থা। বাহিনীর জন্য রাশিয়ান ওষুধ-পত্র 
এবং প্রাথমিক প্রতিবিধানের সাজ-সরঞজাম আসছিল। 

সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের শেষ জহর লো-ছোয়ানে 

এসে তারা একটি সামরিক বিগ্ভালয়ে রাত কাঁটালেন। 
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সকালে উঠে দেখেন, তদের সঙ্গে বোতলে যে জল *ছিল 
তাও জমে বরফ হয়ে উঠেছে। তাদের গাড়ী প্রথমটা 
কিছুতেই চালানো যাচ্ছিল না, কারণ গাড়ীর রেডিয়েটার 
পর্যস্ত যেন রাতারাতি রেফ্িজারেটারে পরিণত হয়েছে। 
রেডিয়েটারের ভেতর ফুটন্ত জল ঢেলে তবে তার গাড়ী 
চালাতে পারলেন । 

কয়েক ঘণ্টার মধোই তার! কম্যুনিষ্ট-শাসিত “লাল” 
চীনের মালভূমিতে প্রবেশ করলেন। এখানকার গ্রামগুলি 
দারিত্রযপূর্ণ হ'লেও এদের মধ্যে একটা নৃতন প্রাণের আবেগ 
দেখা গেল। দেওয়ালে দেওয়ালে নানারকম প্রচার-বাণী 
লেখা এবং চিয়াং কাইশেক, মাও ৎসে-তুঙ চু তে? প্রভাতির 
চিত্র-সম্থলিত প্রাচীরপত্র আটা।  * 

সন্ট্যাবেলা কারা ইয়েনানে পৌছালেন- অজ বিযন- 
আক্রমণে এ সহরটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।" তীর! 
পৌঁছুতে না পৌছুতেই মাথার ওপর আবার এক ঝাঁক 
জাপানী বোমারু বিমান দেখা! দিল, সেই ধ্বংসম্ূপের ওপর 
আরও বোমা ফেলবার জন্য । খুব শাস্ত. নিরুঘিগ্ন ভাবে 
গাভী থেকে নেমে তরা বরফ-ঢাকা একটি ট্রেঞ্চে আশ্রয় 
নিলেন, যেন এই তাঁদের অভান্ত জীবনযাত্রা । এমনি 
ক'রে আশ্চর্য ভাবে ইয়েনান যেন তাঁদের অভ্যর্থনা! ক”রে 
নিল-_-এ অভ্যর্থনা বাস্তবিকই গভীব তাৎপর্য ছিল। 



"টীনের'বুবকদের পক্ষে ইয়েনানের পথই জীবনের পথ ।” 
| _নু-্রন্। 

১৯৩৯ খৃষ্টাব্ের ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ওঠা নবেম্বর 

পরষস্ত প্রায় ন'মাস ভারতীয় মেডিকাল ইউনিট ইয়েনানে 

ছিলেন। 
, চীনে ভার যতদিন ছিলেন, তার মধ্যে এই ন"মাস বিশেষ 

উল্লেখযোগ্য এবং ঘটনাবন্থল। জাপানের বিরুদ্ধে চীনের 
আপ্রাণ প্রতিরোধে পৃর্ণতির পরিচয় ভরা এখানে পেলেন । 
খ্যাতুনাম! মাও ৎসে-ভুঙ, ও অন্ান্ত অদম্য কম্থ্যুনিষ্ট নেতার 
অঙ্গে,এখ়ানে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচষ হ*ল। এই যুদ্ধের আঘাতে 
মাথাতে' চীনাবা কেমন ক'রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রবিধি ও গণ- 
সংস্কৃতি গড়ে তুলছিল, তা খুব নিকট থেকে দেখবার সুযোগও 

তারা পেলেন। ইয়েনানের আর সবার মত তারাও পাহাড়ের 
গুহায় থাকতেন | ইয়েনান থেকে বিদায় নেবার সময় এই 

গ্ুহাবাসে তারা৷ এমন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে, তখন হয়ত 
খোলা-জানালাওয়ালা সাধারণ ঘরে ঘুমোতে তাদের কষ্ট 
হ'ত 

এই ন'মাসে তভাদেব দলও গেল ভেজে । মেমাসেডাঃ 

(চোলকার ভারতবর্ষে ফিরে গেলেন, কারণ এই বৃদ্ধ বয়ছে 
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চীনের কঠোব শীত তার সহা হচ্ছিল না। হৃ'মাস পরে ডাঃ 

মুখার্জির কিডনির গোলমাল দেখা দিল। আস্মোপচারেব 

জন্য তিনি হংকংয়ে গেলেন। তিনি যখন হংকংয়ে ছিলেন, 
সেই সময় মুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থুরু হয়। স্থলপথণ্বা 

বিমানপথ, কোন উপায়েই হংকং থেকে চীনের অভ্যন্তবে 

যাবার আাব উপায় নেই দেখে তিনি বাধ্য হয়ে ভাবতবধে 

ফিরে আসেন । তার ইচ্ছে ছিল, বর্মা রোড, দিয়ে চীনে 
ফিরে যাবেন। ভারতবর্ষে এসে তিনি চীনেব জন্য কিছু 

ওষুধপত্র এবং চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। কিন্ত 

ফেরবার পথে বর্মায় বৃটিশ পুলিশ তাকে কোন এক অনির্দিষ্ট 
অভিযোগে গ্রেপ্তার ক'রে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিল। তাঁর 
সঙ্গে যে-সব ওষুধপত্র ছিল, তাও বাজেয়াপ্ত হ'ল। চট্ুনের 

জন্য ওষুধপত্র নিয়ে ধাঁবার পথে ডাঃ মুখার্জিকে কেন গ্রেপ্াক 
করা হয়, আর কেনই ব! ডাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সে-রহস্থ 

আজও কেউ ভেদ করতে পারেন নি। যাই হোক্, ৪ঠ 
নবেম্বর যখন ভারতীয় মিশন ইয়েনান থেকে রণাঙ্গণে যাত্রা 
করল, তখন মিশনের স্ত ছিলেন পাঁচজনের বদলে তিন জন । 

চি ক ও এ সং 

ইয়েনানে ভাদের “ওপর অনেক কাজের ভার পড়ল। 
এখানে আসতেই তাদের বলা হ'ল স্থানীয় হাসপাতাল, বন্ষ্রা- 
নিবাস ও মেডিকাল কলেজ পরিদর্শন ক'রে এ প্রতিষ্ঠানগুলির 
অবন্থা সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেশ করতে । কি ক'রে 



রর * ফেরে নাই শুধু একজন ১৩১ 

প্রত্তিষ্ঠানগুলির উন্নতি করা যায়, সে সম্বজেও তাদের কাছে 
পরামর্শ চাওয়া হ'ল। তাকা যেয়ে দেখেন, প্রতিষ্ঠানগুলির 
অকন্থা খুবই শোচনীয়। না আছে প্রয়োজনীয় ওবুধপত্র ও 
টিকিৎসাব সাজ-সবগ্ধান, আব না আছে উপযুক্ত সংখ্যক 
ফিকিৎসক। ভাবতীয ইউনিটের ওষুধ-পত্র ষা কিছু ছিল, 
তা তারা অষ্টম পস্তা বাহিনীব হাতে হুলে দিলেন । হাস- 

পাঁতালগুলিব দবকাব মেটাতে এই সব ওষুধপত্র কাজে 

লাগল। | 
* স্থানীয় চিকিৎসা-ব্যবস্থার সাধারণ উন্নতিব জন্য তাব' ঘষে 

সব প্রস্তাব করলেন, সেগুলি তৎক্ষণাৎ কাজে পবিণত কবা 

হ'ল। এছাড়। রণাঙ্গণ থেকে যে সবু আহত সৈন্যকে আনা 
হচ্ছিল, প্রধানতঃ তাঁদের জন্য একটি নৃতন হাসপাতাল খোলা 

স্হ'ক্।" ছু'শ রোগীর উপযুক্ত এই হাসপাতালটির নাম হ'ল 
“অষ্টম ' পন্থী বাহিনীর আদর্শ হাসপাতাল” অন্যান্য 
হাসপাতাল যাতে এখানকার উন্নত সংগঠন ও কর্মপন্থাব 
অন্থুসবণ করতে পারে; সেইজনা ঠিক হ'ল ভারতীয় ইন্টনিট 
এটিকে একটি আদর্শ হাসপাতালবপে চালাবেন । সূহর 
থেকে পনের মাইল দূরে কতকগুলি, গুহায় হাসপাতালটি 
স্থাপিত. হ'ল। ডাঃ অটল, ডাঃ কোট্নিস্ ও ডাঃ বন্ধু 

হাসপাতালের কাজকর্ম দেখাশুনো করবার জন্য এখানেই 

রইলেন। 
ডাঃ চোলকাব ও ডাঃ মুখাঞ্তির €পর পড়ল মেডিকাল 
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কলেজে অধ্যাপক্লা করবার ভার । দোভাষীর মারফত ঠলতে 

লাগল ত'াদের শিক্ষাদান। এই মেডিকাল কলেজটি তখন 

ইয়েনান থেকে আশী মাইল দুরে পাহাড়ের গুহায় স্থাপিত 
ছিল। খানিকটা মোটরে, খানিকটা ঘোড়ায় চড়ে এধং 

বাকিটা পায়ে হেঁটে তবে এখানে পৌছানো যেত। 
হাসপাতালের দৈনন্দিন কাজ খুব জটিল ন। হলেও বেশ 

শ্রমসাধ্য ছিল। সকালবেল। খেয়ে উঠেই ত'রা গুহায় গুহায় 
ঘুরে রোগীদের দেখাশুনো করতেন, ওষুধ-পথ্যের বিধান দিতেন। 
অস্ত্রোপচার হ'ত ছুপুর বেলায়, কারণ যে গুহায় অস্ত্রোপচার 

করা হ'ত, সেখানে শুধু ছ্ুপুর বেলাতেই উপ্রযুক্ত আলো 
পাওয়া যেত। ছুপুরে, খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁরা একটু 
অবকাশ পেতেন। ডাক্তারী বই, রাজনীতির বই, সাময়িক 
পত্রিকা! ইত্যাদি পড়ে তাঁরা এই সময়টা! কাজে লাগত্দে । 
ধিকালে আবার হাসপাতালে কাজের পালা । এর বেলা 
তারা বাইরের রোগীদের দেখতেন। হাসপাতালের এই 
বহিধিত্তাগটি শীগগিরই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল ; বহুদূর থেকে 
দলে ফুলে ৪9894 
করারিরি জন্য। 

- ইয়লেনানের মেডিকাল রং গোড়ায় ছিল একটি 

সেঁডিকাল-স্কুল-_অল্পদিন আগে এটি কলেজে উন্নীত হয়েছিল । 
চীনের লালফৌজ যখন কেক্ত্রীয় সরকারের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ 

চালাচ্ছিল, সেই সময় এই স্কুলটি স্থাপিত হয়; কস্যুনিস্টরা 
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যখন বিখ্যাত “ছ"হাজার মাইলের মার্চ” ক'রে কিআংসি থেকে 
শেন্সি পর্ধস্ত যেতে বাধ্য হয়, সে সময় এই স্কুলটিও তাদের সঙ্গে 
ছিল। যে এগার মাস কম্যুনিস্ট-বাহিনীকে শপথ চলতে 
হয়েছিল, সে সময় এই ভ্রাম্যমান স্কুলটিতে রীতিমত পড্ডাশুনে। 
চগত ; এমন কি, এরই মধ্যে ছ'দল ছাত্র স্কুল থেকে পাশ 
করে বেরোয। 

চা চু সঃ রঃ 

ইয়েনানের মত জায়গা চোখে দেখা দৃবে থাক, এ বকম 

জায়গার কথা তারা গল্পেও শোনেন নি। আদত ইয়েনানের 
ওপর এতবার বোমা পড়েছিল যে সহরের মধ্যে একটি 

বাড়ীও আস্ত ছিল না। সহয্নে জনপ্রণণীর ড্িহ্ন ছিল না. 

সর্বাই সহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল; তবু জাপানী বিমানবহর 

ইয়েনীনের ধ্বংসৃত্ূপের ওপরই অনব্রত হানা দিয়ে অযথা 

মজন্ত্র দামী বোমা নষ্ট কয্পত। এ যেন মড়ার ওপর খাঁভার 

ঘা! দিয়ে শক্তিক্ষয় করা। একবার জাপানী বিমান থেকে 

কয়েক শস্টন বোম! পড়বার ফলে মরেছিল শুধু একটি গাধ। ! 
বিধ্বস্ত ইয়েনানের আশেপাশে পাহাড়ের গা ক্রেটে 

অনেক গুহা তৈরী করা হয়েছিল ।* পাহাড়ের বুকে-পড়া 
চূড়ার নীচে কিংবা ছু'টি খাড়া পাহাড়ের মাঝখানে নিরাপদ 
জায়গ। বেছে নিয়ে কয়েকটি পাক। বাড়ীও গাথা হয়েছিল ' 
এর চেয়ে অদ্ভূত বাজধানী যে পৃথিবীর আর কোথাও নেই 
এ-কথা জোর ক'রে বলা যায়। এরই মধ্যে প্রায় চষ্লিশ 
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হাজার লোক বাস করত। চিনির 

ব্স্ত করবার জন্য এখান থেকে গগেরিলা'-দল বেরোত। 

অষ্টম পন্থা বাহিনীর যুদ্ধ-পরিচালনার কেন্দ্রও ছিল এখানে ৷' 
উত্তর-চীনের যে অঞ্চল তখন *গেরিলা-লামাজ্য*” নামে 

পরিচিত ছিল, তার রাজনৈতিক এবং শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্র 

এই ইয়েনানেই ছিল। সীমাস্ত অঞ্চলের কতকগুলি অল্প-বিস্তুর 

স্বাধীন রাষ্ট্র নিয়ে এই “গেরিলা-সাআজ্য” গড়ে উঠেছিল। 

“সীমান্ত অঞ্চল” বলতে কি বোঝায়? এডগার নো 
লিখেছেন £ “এই অদ্বিতীয় ব্যবস্থার মূলে কতকটা আছে 
উত্তর-চীনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, আর কতকটা আছে চীনের 
যুদ্ধকালীন অবস্থা] 1%% * প"সিআনের ঘটনায়, কম্যুনিস্টদের 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের মিলন হবার আগে এই অঞ্চলে 
সোভিয়েট আদর্শে পরিচালিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল 
মিলনের সর্তী্থ্যায়ী কম্যুনিস্টদের * স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লুপ্ত হয়ে এ 
অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে কিরে গেল। কিন্ত 
'লাল ফৌজের' ( অষ্টম পন্থা বাহিনী নামে এ ফৌজ কেন্দ্রীয় 

*লেনাদুলের অস্তর্ত,ক্ত হয়েছে” হাতেই শেন্স্ি, কান্স্র এবং 

নিংসিয়। প্রদেশের শাসন্ভার রইল। এই তিনটি প্রদেশে 

“শেন্সি-কান্লু-নিংসিয়া সীমাস্ত রাষ্ট্র নামে একটি নূতন সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল/ এই রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা কিন্ত সমাজতান্ত্রিক 
নয়_ প্রাগুবয়ন্কের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব-মূলক প্রাতি- 

. ১৮: 282” 
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্টানের ভিত্িতে একটি গপতন্ত্ররপে এটি গড়ে উঠেছিল। 
এখানকার নেতারা প্রায় সবাই কম্যুনিস্ট * কিন্ত বিভিন্ন 
দলের মধ্যে একা বজায় রাখবার জন্য ব্যবস্থা হুয়েছে যে, 

স্থানীয় গণপরিষদের ( পার্লামেন্টের ) সদস্তাদের এক তৃতীয়াংশ 
ব কম্যুনিস্ট, এক-তৃতীয়াংশ কুওমিনটাঙ্ের প্রতি নিধি, 

আব বাকি আসনগুলি থাকবে তাদের জন্য, যাবা কোন 

ব্রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়। 

ইয়েনান এই রাষ্ট্রের রাজধানী । এর অধীনে যে বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল আছে, তা আয়তনে প্রীয় ইংলগ্ডেব সমান । এই 

বিরাট রাষ্ট্রের অধিকাংশই তখন জাপানীদেব কবলে । আশা 

ও আনন্দের কথা এই যে, জাপানীরা মে-সব অঞ্চল পুরোপুরি 
দখল করেছে বলে সারা পৃথিবীতে ঘোষণা করছিল, সে সব 
অঞ্চলেও তাদর প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল শুধু সেনানিবাস সমন্বিত 
গ্রামে ও নগরে এবং বন্ু-প্রহরী-পবিবৃত রেলপথগুলিতে। 
জাপানী সেনার! সে সব অঞ্চল জয় করেছিল বটে, কিন্ত সেখানে 

তখনও 'সীমাস্ত সরকারের আধিপতা 548 
এই সরকারের শাস্নই মানত । 

শেন্সি-কান্ম্-নিংসিয়া ছাঁড়া “গ্েরিলা'-অঞ্চললে আরও 
কয়েকটি . “সীমাস্ত-রাষ্ট্র ছিল। এই তিনটি প্রদেশের আশে- 

পাশে "শান্সি-হোপেই-চাহার অঞ্চলকে শক্তুদের এবং 
তাদের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত শাসন-ব্যবস্থার হাত থেকে পুনরধিকার 
করেছিল অষ্টম পন্থা বাহিনী। এ ছাড়। উত্তর-শানটুঙ, 
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প্রদেশে আরও একটি '"সীমাস্ত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ক 

এটিও জাপানীদের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল । 

এই সব অঞ্চলে ইয়েনানের প্রভাবে যে শাসন-ব্যবস্থা "ঘড়ে 
উঠেছিল, তা মুখ্যতঃ; গণতান্ত্রিক এবং কতকটা সমাজতান্ত্রিক । 

এ বকম শাসনবিধির উদ্দেস্ত ছিল জাপানীদের বিরুদ্ধ 
জনগণের স্বতঃ-প্রবৃত্ত প্রতিরোধ-শক্তিকে সংহত করা। 

চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মাও ৎসে-তুঙ. “লাল” 
চীনের সবঢ়েয়ে প্রতিপত্তিশালী নেতা । তিনি আগে উত্তর- 

চীনে “সোভিয়েট'-রাষ্ট্রেরে রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ডাক্তাররা 
ইয়েনানে আসবার * আগেই তর সম্বন্ধে অনেক কথা! 
শুনেছিলেন, বইয়ে অনেক' কথা পড়েছিলেন। ভাই 
এসেই তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার! উতস্ৃক শ্হয়ে” 

উঠলেন। ইয়েনানে আসবার পরদিন তাদের সন্বর্ধনার জন্য 
ষে সভা হয়েছিল্স, সেই সভায় অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতার সঙ্গে 
মাও ৎসে-তৃঙ৩ উপস্থিত ছিলেন। তার পরনে সাধারণ 

সৈনিকের উ্দি ছিল বলে ডাক্তাররা! প্রথমটা! তাকে চিনতে 
পারেন নি। পরে সভুন্ছ বাঁক্তিদের মধ্যে একজন তাঁকে 
চিনিয়ে দ্িল। ছিপছিপে, রোদে-পোড়া জলে-ভেজা. গোছের 

চেহারার একুমাজ বৈশিষ্ট্য তর দৈর্ঘ্য। উপস্থিত চীনাদের 
মধ্যে তিনিই ছিজেন দীর্ঘতম | 

জবার জে! ভীর এই রকম করনি দিয়েছেন: "ধারণ চীনাদের চে ভিন নেব 
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কয়েক দিন পরে বোমাবিধ্বস্ত ইয়েনান'সহরে মাও ৎসে- 
তুঙের সঙ্গে তাদের আবার দেখা হ'ল। যে ঘরে তিনি 
তখন থাকতেন, সমস্ত ইযেনান সহবের মধ্যে শুধু সেট 
ঘরটিই আশ্চর্য ভাবে জাপানী বোমার হাত, থেকে বেঁচে 

গিয়েছিল। এই ঘবে তিনি অভ্যাগতদেব সঙ্গে দেখা 
কবতেন। খানকতক সাধারণ ধরণের চেয়ার আর নড়বড়ে 

' টেবিল ছাড়া সে ঘবে আর কোন আসবাব নেই । মাও 

২সে-তৃঙ, হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা কবলেন। তাঁদের 
কথাবার্তা চলল দৌভাষীর মারফৎ। ভারতবর্ষ ও ভারতীয় 
রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁব খুব আগ্রহ্ণ দেখা গেল। কংগ্রেস, 

ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি, মহাত্মা গান্ধী ৪ পণ্ডিত জওহব- 
লালের সম্বন্ধে তিনি তাদের অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন । 
জাঁপারী কবি নগুচির সঙ্গে ববীন্দ্রনাথের পন্জালাপ তখন 
বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিল। এই সব 

পত্রে জাপ সাপ্রাজ্যবাদের অত্যাচারী বূপকে যথাযথভাবে 
উদ্ঘাটিত ক'রে খাবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এরই জন্য 
জাপানের ওপর ভারতবর্ষের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি গ্রাকা 
সম্ভব নয়। এই পত্রালাপ সম্বলিত* কয়েকখান।' সংবাদপত্র 

তারা মাও তসে-তুঙকে দিলেন । তিনি ইংরাজি না বললেও 

বেঙী ল্থা-"অনেকটা আব্রাহাম লিঙ্বনের মত। একটু ক.জো, মাথায় লব্ধ! কাঁলে! চুল, 
চোখ ছুণট তীক্ষ উজ্জল, নাসিকা! উন্নত এবং কপোলাস্থি পরিশ্থ্ট:****মুখে বুদ্ধি ও 
অসাধারণ চাতুর্বের ভাব ।” (750 507 0%তা 01016). 
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পড়তে খানিকট। প্পারেন। 

মাও তদে-তুঙ, একদিন ভারতীয় ডাক্তারদের খেতে 
বললেন- খুবই. সাঁদাসিধে ধরণের খাওয়া তাঁর। খাবার. 

আসরে নানারৃকম হাসির গল্প ক'লে তিনি অতিথিদের বিশেষ 

আনন্দ বিধান করলেন! তিনি খুব বেশী মশল! দেওয়া 
খাবার ভালবাসেন --ত1 ছাড়া মাংস এবং তরিতরকারীতে 

মেশাবার জন্য লঙ্কার গুড়ো তর টেবিলে সব সময়ই থাকে । 

স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সাথে তিনি মন্তব্য করলেন, লঙ্কার 

ঝালের প্রতি অনুরাগ চীন ও ভারতের একটি যোগন্ুত্র ! 
এর পর অনেকবার তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে । 

তর বুদ্ধিমত্তা, সরলভা ও সহজ রসবোধ তাদের মুগ্ধ 
করেছে। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে ভাঃ অটলে'র 
পাঁজরার হাড় ভেঙ্গে যায়ঃ এর কয়েকদিন পরেই বৃষ্টির 
সময় ঘোড়ার পা পিছলে হাওয়ায় ডাঃ বন্ুও ঘোড়া থেকে 

পড়ে বান। এই ঘটনার পর মাও ৎসে-তুঙ নিজের পা? 

ছুটি দেখিয়ে. তদের বললেন, “ঘোড়া হিসেবে এদের জুড়ি 
নেই | ঘ্যেখানে দরকার, এরা আমাকে ঠিক নিয়ে যাবে, 
অথচ পড়ে শ্লাবার কোন শ্লয়ই ল্লেই | 

ক ক ্ এরর 

“আগস্ট মাসে (১৯৩৯) পণ্ডিত জওহরলাল তার ক'রে 
জানালেন যে তিনি সে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে চীনে আঙজবেন। 

এও জানালেন যে ইয়েনানে যেয়ে কার্ধরত ভারতীয় ইউনিট 
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এবং সেই সঙ্গে মাও ৎসে-তুঙ এবং চুতে'র সঙ্গে দেখা' 
করবার তার বিশেষ ইচ্ছা আছে। এ খবরে তারা খুবই 
আনন্দিত হলেন। 

' শুধু তারা কেন, ইয়েনানেব সবাই এ ধববে আনন্দিত 
ও' উৎসাহিত হয়ে উঠল। একটি আলাদা গুহা চুণকাম 
ক'রে পণ্ডিতজীর জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী ক'রে রাখা হ'ল। 
ডাঃ মুখার্জি তখন অস্ত্রোপচারের জন্য হংকংয়ে যাচ্ছিলেন । 
পথে চুংকিডে পগ্ডিতজীর সঙ্গে তার দেখা হ'ল।* 
জওহরলাল বিমানযোগে ইয়েনানে বওনাও হয়েছিলেন, 

কিন্তু চেঙ-তু পর্যস্ত এসেই তিনি খবর পেলেন, ইয়ুবোপে 
যুদ্ধ বেধেছে, তাই তাকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হবে। 
তার এই আকম্মিক প্রত্যাবর্তনে ইয়েনানের. সবাই অতাস্ত 
নিরাশ হ'ল। 

ডাক্তারদের আজও মনে পড়ে, ইয়ুরোপে যুদ্ধ বাধবার 

ছ'দিনের মধো তারা সে সম্বন্ধে কোন খবর পান নি। 
পয়ল! সেপ্টেম্বর হিটলারের সেনাবাহিনী পোলাগ্ডের সীমানা 
অতিক্রম করে, কিন্তু ইয়েনান থেকে লোকের মুখে তাদের 
টির রি পর শশী সা ন্ টি সি ০2 

প্নন্লীবক্ষে একটি বালুচরের ওপর আমার এরোল্লেন্ত*নামল। ডাঃ চু এবং কয়েকজন 
উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচাবীর সঙ্গে অনেক গণমান্ড ব্যক্তি সেখানে সমবেত হয়েছিলেন 
ডাঃ চু আগেই আমাকে বেতারযে?গ *বর দিয়েছিলেন | নামবার সময় “বঙ্গেমাতরম্”” 
সঙ্গীতের চিরপরিচিত | সুমধুর স্বর কাণে এল । অবাক হয়ে তাক,তেই চোখ গড়ল 
সান্নরিক পোষাক পরা একজন ভারতীয়ের ওপব | তিনি আমাদের কংগ্রেস মেডিকাল 

্ - জওহরলাল নেহরু (01779, 9047, ০714 [77৫1) 



3৪5 ফেরে নাই শুধু একজন ' 

হাসপাতালে খবর পৌছাল সাতই সেপ্টেম্বর । 
এই সময় এড্গার স্নো ইযেনানে আসেন । মাও ৎসে- 

তুঙের প্রদত্ত এক ভোজের আসরে তাঁর সঙ্গে ডাক্তারচদূর 
আলাপ হ'ল। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কু" 

মিন্টাঙ্গের কয়েকজন সেনাপতি এবং কয়েক জন রুশ 
পরামর্শদাতা। যুদ্ধ সম্বন্ধেই আলাপ আলোচনা হ'ল। 

মাও ৎসে-তুড বললেন, তিনি রেডিওর মাবফৎ খবর পেয়েছেন 
যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বুটেনের সমরনীতির স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা দাবী কবেছে এবং জানতে চেয়েছে, সেই নীতির 
সঙ্গ ভারতের স্বাধীনতার কি সম্পর্ক আছে । 

উয়েনানে তণাবা যে সব প্রতিষ্ঠান দেখলেন, তার মধ 
জাপ-বিরোধী বিশ্ববিদ্ভালয়টি বিশেষ উচল্পখযোগ্য |," সঁহর 
থেকে কয়েক মাইল দুরে কতকগুলি গুহার মধ্যে বিশ্ববিষ্ঠালয়টি 
অবস্থিত-_ছাজ্রা নিজেরাই এই গুহাঁগুলি কেটে নিয়েছে । 
১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছ'হাজার ছাত্র ছিল। 

তা ছাড়া, অন্যান্য সীমাস্ত-অঞ্চলে এর শাখাগুলির ছাত্রসংখ্যা 
ছিল আট হাজার। «গোড়ায় চীনা-সোভিয়েটের আমলে 
এর নাম ছিল “লাল শিক্ষায়” (160 4.0202705) 

তখন এখানে পার্টির সভ্যদেব কম্ুনিজমের আদর্শও মতবাদ 
শেখান হু'ত। এখন এর পুরো নাম “জাপ-বিরোধী সামরিব 
ও রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্ববি্ভালয়।” ছাঁজদের এখানে রাজনীতি 
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ও যুদ্ধবিদ্ভায় ছয়মাসব্যাপী পরিপূর্ণ শিক্ষা! দেওয়া হয়। 
যার রাজনীতি বিভাগের ছাত্র, তাদরও যুদ্ধনীতি ও সামরিক 
সুংগঠন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞানলাভ করতে হয়, আর সামরিক 

বিভাগের ছাত্রদেরও খানিকটা. রাজনীতি শিখতে হয়! 

এখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছাত্ররা অষ্টম পন্থা বাহিনীতে 
নিযুক্ত হয়। যারা সমরনীতির ছাত্র, তার৷ হয় সেনা- 
বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর রাজনীতির ছাত্ররা পায় 
“পলিটিক্যাল কমিশারের' পদ। 

, চীনের সব জায়গা! থেকে দলে দলে ছাত্র আসত এই ' 
অসাধারণ বিশ্ববিষ্ভালয়ে ' এখানে পৌছ্ুবার জন্য অনেককে 
শত শত মাইল হাটতে হ'ত। অনেকে শাস্তি ও স্থাচ্ছন্দ্য- 
ময়*» গৃহজীবন ত্যাগ করে, পিতামাতার "ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
'এখখুনে আসত | শুধু ছাত্র নয়, বামপন্থী শিল্পী, সাহিত্যিক 
ও বিদ্বান বক্তিরাও ইয়েনানে এসে এখানকার সাংস্কৃতিক 

পরিমগ্ডলকে সমৃদ্ধতর করেছিলেন । 

এই সাংস্কৃতিক জমুদ্ধির একটি প্রমাণ পাওয়া যাষ 
এখানকার গণনাট্য অন্দোলনের দ্রুত অগ্রগতিতে । চীনের 

চিরাগত নাট্যরীতির সঙ্গে যুক্ত থেকেও এই গণনাট্য প্রগতি- 
শীল, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং ভাবপ্রচারের সহায়। ইয়েনীনে 
ডাক্তাররা অনেকগুলি গণনাট্যের অভিনয় দেখেন। এর 
মধ্যে একটি নাটক ছিল তাঁদের নিজেদের সম্পর্কে । তাদের 
ইয়েনানে আসবার পরদিনই ছাত্ররা এই নাটকটির অভিনয় 



১৪২ ফেরে নাই শুধু একজন. 

করে। ভারতটয় ডাক্তাররা কেমন ক'রে চীনা নার্সদের 
সঙ্গে একযোগে কাজ ক'রে রণাঙ্গণে আহত চীন! সৈন্যদের 
প্রাণরক্ষা করছেন, এই ছিল নাটকটির বিষয়বস্তু । 
ডাক্তারদের ভূমিকায় যারা অভিনয় করছিল, তাদের সবাধই 
লম্বা কালো দাঁডি দেখে আসল ডাক্তাররা বেশ একটু কৌতুক 
বোধ করলেন । সাংহাই, টিয়েন্তসিন্, ক্যাণ্টন ও হ্যাঙ্কাউযের 

বুটিশ বসতিসমূহে যে সব শিখ পাহারাওয়াল৷ ও পুলিশ 
আছে, সাধারণ চীনারা ভারতীয় বলতে তাদেরই বোঝে, 
"কারণ অন্য ভারতীয়দের দেখবার সুযোগ তাদের বড় একটা 

হয় লা। 

ইয়েনানে বৌজই্ সন্ধ্যেবেলায় একটা না একটা উৎসব 
লেগেই থাকত । একদিন তাঁরা স্কুলে ছেলেদের হ- 
যোগিতা-নৃত্য” দেখলেন। ছেলেদের কতক পরেছিল ছ্গাল - 
পোষাক ( কম্যুনিস্টদের প্রতীক ) আব বাকি সবার পরণে 

ছিল নীল পোষাক ( কুণমিনটাঙ্গের প্রতীক )। আর একটি 

নাচের বিষয় ছিল “ভারতীয় বন্ধুদের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ”। 
এদের নাচের ভঙ্গী চীনা ও ইয়ুরোপায় পদ্ধতিব মিশ্রণজাত--- 
ভারতীয় নৃত্যের ছন্দ,ও গভিবিলাস এতে নেই। কিন্ত, 
জনগণকে রাজনৈতিক চেতনা! দেবার জন্য কি ক'রে চারু- 
কলার সাহাষ্য নেওয়া যায়, তার একটি প্রকুষ্ট ৃষ্টান্তস্থল এদের 

এই লব নাচ। পুরোনো ধরণের “পীপিং-অপেরা'কে পর্যন্ত 
নৃতন রূপ দিয়ে জাপ-বিরোধী প্রচারকার্ধে লাগানো হয়েছে। 
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এই লব অপেরার মধ্য দিয়ে চীনের পৌরাণিক ও এঁতিহাঁসিক 
বীরদের দেশপ্রেমের গৌরবময় কাহিনী প্রচার করা হয়। 

, ০অষ্টম পন্থা বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কতগুলি “নাট্য-বাছিনী” 
(1019109 50805 ) আছে । সৈম্ভদেব কাছে এবং গ্রামের 

চাষীদের কাছে জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটকেব অভিনয় ক'রে 
এরা তাদের মনোবল ও প্রতিবোধশক্তিকে সজ।গ রাখে । 

নাঃ ১০ র ১ 

ইয়েনানের টুকিটাকি খবর £_ 
. একবার ঘোভার পিঠ থেকে প*ভে যেয়ে জেনাবেল চোউ 

এন্-লাইয়েব ডান হাত ভেঙ্গে যায় । তিনি ভাবতীয় ডাক্তাবদের 

ডেকে পাঠান, কারণ অন্য কোন ভাক্তীবেবা চিবিংসাধীনে 
থারুতেতিনি বাজী ছিলেন না। তাঁর গুহায় এসে ডাক্তাররা 
দেখেন তিনি বা হাতে লিখতে শিখবার চেষ্টায় ব্যস্ত। 

ইম্নেনানে পুরুষ মেয়েব তফাৎ বোঝা শক্ত, কাবণ সেখানে 
প্রায় সবাই একই ধবণের সামরিক পোষাক পবে। 

ডাক্তাররা যতদিন ইয়েনানে ছিলেন, তার মধ্যে অনেক 

বার সেখানে বিমান-আক্রমণ হয়েছিল । অনেক সময় তার! 

নিজেদের গুহা থেকে দেখতে ৫€পতেন, জাপানীরা ইয়েনানৈর 
জনহীন ধ্বংসস্ূপের ওপর বোম ফেলছে । এর মধ্যে কতকগুলি 
বোমা মোটে ফাটতই নাঁ। কর্মকাবদেব কো-অপাবেটিভের 
শ্রমিকরা এই সব বোমার ভেতর থেকে ধাতু এবং বাসায়নিক 
উপাদান বার ক'রে নিত। 
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ডাঃ অটলের অনেক গুণের একটি হ'ল তার রদ্ধন-ৈপুপ্য। 
তিনি (০২৬৮ গুহাঘ নানারকম ভারতীয় খাবার 
রাক্লা করতেন। তার রান্নার সুখ্যাতি চারিদিকে এমন ছড়িয়ে 
পড়েছিল যে.ব্ছুদূর থেকে লোক এসে তার কাছে ভারতীয় 
খানা খেতে চাইত । 

একদিন 'বেড়ীতে বেভাতে পথ ভুল ক'রে তারা একটি 
গ্রামে প্রবেশ করেন। গ্রামে ঢুকতেই বর্শ, তলোয়ার, 
সেকে'ল ধরণের বন্দুক ইতাদি হাতে একদল লোক চিৎকার 
করতে করতে তাদের দিকে এগিযে এল । ব্যাপার দেখে 
তারা তো৷ অবাক! তারা তাদের “গ্রেপ্তার” ক'রে গ্রামের 
ভেতর নিয়ে গেল। সেখানে তাদের চা খাওয়ান হ'জ। 
তারপর হেড কোয়ার্টারে ফোন ক'রে, তাদের পরিচয় পেয়ে, 
তবে তার। তাদের ছেড়ে দিল। পরে তার! জানতে পারেন, 
সে-গ্রামের “আত্মরক্ষা বাহিনী” তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল । 
তাদের পরণে দামী পোষাক দেখে তারা ভেবেছিল যে তারা 
হয় জাপানী আর না হয় জ্ঞাপানীদের গোয়েন্দা । স্থাত্রীয় 
ভিত্তিতে জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করবার জন্য এই সব 
“আত্মরক্ষা বাহিনী” গঠিত হয়েছে । প্রত্যেক গ্রামেই গ্রাম- 
বাসীর। জাপানীদের প্রতিবোধ করবার জন্য এমনি ক'রে 
নিজেদের সশস্ত্র বাহিনী গডে তুলেছে । এই জন্যই জাপানের 

' পক্ষে চীন অধিকার করবাব কৌন সস্তাবনা ছিল না। বরঞ্চ 
উত্তর-চীনের যে-সব অঞ্চল তাদের হাতে এসেছিল, সেগুলিও 
চীন গেরিলা-বাহিনী একে একে পুনরধিকার করছিল 



শ্বেরিলাদের নৈশ অভিযান 
“আমরা কিসের জন্ক লডছি ?” 
“দেশরক্ষার জন্য |” 

“আমাদের দেশ কতদিনের ?” 
“চার হাজার বছরের |” 

“আমাদের সংগ্রাম কিসের বিরুদ্ধে ”” 
"জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 1” 
"শত্রুরা যখন পিছু হটবে, তখন আমর! কি করব ?" 
“আক্রমণ করব ।" 
“আক্রমণ করব আমরা কখন এবং কি-ভাবে ?” 
“সংখ্যায় ধখন আমরা বেশী তখন এবং অতক্কিতভাবে ।"" 
"আমাদের শ্রেষ্ঠ নীতি কি ?”" 
“জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করা ।% 

- চীনা গেরিলাদের প্রচ্গোত্তর (জিন্ ইউটাঙ্গের উপস্ান 
42১ [59610 85 36001 উদ্ধৃত)। 

ঠাঃ চোঁলকার এবং ডাঃ মুখার্জি আগেই ভারতবর্ষে 
ফিরেছিলৈন ; তাই অষ্টম পস্থা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি 
জেনারেল চু তে'র আহ্বানে ভারতীয় ডাক্তাররা! যখন তার 
হেড কোয়ার্টারে রওনা হলেন, তখন সংখ্যায় তার মাক 
তিন জন। জেনারেল চুতে'র হেডকোয়ার্টার তখন 
দক্ষিণ-পূর্ব শানসিতে উসিয়়ান্ডের কাছে একটি গ্রামে 
অবস্থিত। সেই রণাঙ্গণে চীনা বাহিনীর অনেকে হতাহত 
হয়েছিল, তাই ডাক্তার এবং ওষুধপত্রের দরকার ছিল 
সেখানে জরুরী ৷ 

ইয়েনান থেকে যাত্রা করবার আগে ডাঃ অটল, কোট্নিস্ 

৩ 
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ও বনস্থুকে খোল্ধাখুলি ভাবে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে তাদের 
যাত্রাপথ খুবই বিপদ্-সন্কু, কারণ পথে একাধিকবার 
ডাদের শক্রসেনার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। তবু *্ঠরো 
নির্ভীক অস্তরে যাত্রা করলেন। চীনা দেশপ্রেমিকদের 
সঙ্গে নিবিড় একাত্মবোধ ছিল বলেই তার! তাদের সঙ্গে 
যে-কোন বিপদের সম্মুখীন হ'তে প্রস্তুত ছিলেন। ইতিমধ্যে 
চীনা ভাষায় তাদের বেশ দখল হয়েছে--অটল এবং বসুর 

চেয়ে কোট্নিস, আরও তাড়াতাড়ি চীনা বলতে শিখেছেন। 
তাই নিজেদের তারা আর বিদেশী কলে ভাবতেন না। 

চীনা নাম নিয়ে তারা তখন বস্তৃতঃ চীনের নাগরিক হয়ে 

উঠেছেন। তারা তুধন আন্ তে হুআ, খো তে হুআ! 
এবং বা সৃম্থ হুআ- চীনের প্রতিরোধী বাহিনীর পুরোভাগে 
অবস্থিত তিনজন চিকিৎসক। 

ইয়েনান থেকে উসিয়া পানর পরায় ভিন মাল 
দূরে। সাধারণ অবস্থায় এ পথ অতিক্রম করতে এক সপ্তাহের 
বেশী লাগে না কিস্ত তাদের লেগেছিল ছ"সপ্তাহেরও 
বেশী। এর কারণ, জাপানী-অধিকৃত অঞ্চল এড়িয়ে যাবার 

জন্য তাদের খুব জাকাবীঞ্ষা,) ঘোরালো পথে যেতে 
হয়েছিল। প্রথমে তারা গেলেন দক্ষিণে সিআন্ পর্যন্ত, 
সেখান থেকে পৃবে, তারপর গেলেন উত্তরে । এমনি ক'রে 
সরল রেখ! ধ'রে না যেয়ে তাদের যেতে হ'ল একটি বিষম- 
চতুর্ভুজের তিন বাহু দিয়ে ঘুরে । - 
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টি হোক, যাত্রাপথ তাদের বেশ রোমাঞ্চকর ছিল। 
ইয়েনান থেকে বেরোবার সময় তাদের সঙ্গে নানা রকমের 

স্হযান্ত্রী জুটেছিল। মূলার নামে একজন নাঁৎসি-বিরোধী 
জার্মীন ডাক্তার তীদের সঙ্গে ছিলেন ; আর ছিল একজন 
চীনা সেনাধ্যক্ষের তত্বাবধানে ছু'জন জাপানী যুদ্ধবন্দী। 
এ ছাড়া সশস্ত্র রক্ষী হিসেবে অষ্টম পন্থা বাহিনীর বিশজন 
সৈন্যও তাদের সঙ্গে ছিল। জাপানী বন্দী ছ'জনের পায়ে 
শিকল বা হাতে হাতকড়া ছিল না। রঙ্গীরা তাদের ওপর 

কড়ানজর রাখত বটে, কিন্তু এক পালিয়ে যাওয়। ছাঁড়। 

মার সব কিছুই করবার স্বাধীনতা তাদের ছিল। তারা 
দেখে আশ্চর্য হলেন যে জাপানী জঙ্গবাদের এই ছু'জন 
সমর্থক এই যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেন্ত ও তাৎপর্য কিছুই জানে না । 
তারা* শুধু জানে, সম্রাটেব আদেশে তাঁরা চীনাদের সঙ্গে 

লড়ছে। 
ইয়েনান থেকে নসিআন পর্যন্ত তারা গেলেন মোটরে, 

সেখান থেকে রেলগাড়ীতে ক'রে পুবদিকে রওনা হলেন। 

সিআনে কয়েকজন ফ্যাসি-বিবোধী অস্ত্রিয়ান ও চেক 
ডাক্তারের সঙ্গে তীদের দেখা হ'ল । এ'টু স্পেনে আস্তর্জীতিক 

বাহিনীতে কাজ করেছিলেন; এখন অষ্টম পস্থ। বাহিনীর 

সঙ্গে কাজ করবাব জন্য ন্বেস্ছাসেবক হয়ে এসেছেন । 
সিআনেই তার! ক্যানাডিয়ান অস্ত্রচিকিৎসক ডাঃ বেখুনের 
শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পেলেন । ডাঃ বেধুন গেরিল! 
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বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতেন। একটি জরুরী অস্ত্রোপচার 
করবার ময় তাকে রবারের দত্ভানার অভাবে খালি হাতেই 
কাজ করতে হয়, ফলে তার একটি আঙ্গুলে আীচড়' লেগে 
বিষাক্ত ঘ! হয় এবং রক্ত দূধিত হয়ে তিনি মারা! বান। 
ডাঃ বেথুন ছিলেন একজন নির্ভীক মানব-প্রেমিক । জাঁতি- 
বর্ণ নিধিশেষে মানুষের সেবাই ছিল তার ধর্ম। অষ্টম 
পন্থা বাহিনী থেকে তার উদ্দেশ্য একটি স্মৃতিসৌধ নিমিত 

হচ্ছিল। ৃ 
সিআন থেকে রেলে ক'রে তুঙ.কোয়ান্ পর্ষস্ত যেয়ে ভার! 

স্তনলেন যে জাপানীর! খুব কাছে এসে পড়েছে ব'লে সেখান 
থেকে রেল চলাচল বন্ধ আছে। কারণ জাপানীরা যদি 
রেলগাড়ীগুলি দখল না-ও করে, তবু তারা চলন্ত ট্রেনের ওপর 
গোলাবর্ষণ করতে পারে, এমন আশঙ্কা ছিল। * কাজেই 
ব্যবস্থা হ'ল, ত'রা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের পিছন দিয়ে আশি 
মাইল ঘুরে ওয়ান্সিয়াডে যাবেন। দেখান থেকে রেলগাড়ীতে 
বাকি পথ যাওয়া চলবে। ঘোড়াগুলি আবার এমনি 
'টিমে-তেতালা! চালে চলতে লাগল যে ওয়ানসিয়াঙে পৌঁছে 
তারা দেখেন, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। গম-বোঝাই একটি মাল- 
গাড়ীতে তারা সে-রাত কাটালেন। তার! এমনই ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিলেন যে মাইল বারোর মধ্যেই জাপানী সেনানিবাস 
রয়েছে, এ চিস্তাতেও তাঁদের 'ঘুমের ব্যাঘাত হু'ল ন!। সকালে 
উঠে দেখেন, তদের সমস্ত শরীর গমে ছেয়ে গেছে । তদের 
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ঘুর্মের হো নালারিীনারে করাই নিকেতন হিল 
নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ; তারই ঝীকুনিতে যত রাজ্যের 
গম পড়েছিল তাদের গায়ের ওপর । 

“পরদিন কুয়াসা, বষ্টি এবং এবং তুধারপাঁতেব মধ্যে 
তাদের গাড়ী মিয়েঞিতে পৌঁছাল। এখানে ভীদের সেই 
গম-বোঝাই গরম মালগাড়ী থেকে নেমে যেতে হ'ল। 

হিমবিন্দুর চেয়েও বেশী শীতের মধ্যে তাদের পায়ে হাঁটার 
পাল! সুরু হ'ল। ইচাডে ভাব! শীত সইবার যে অভাস 

ককেছিলেন, সেই অভ্যাস এবার কাজে এল। অশ্বতরের 

পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে ভাবা! উতরাই ভেঙ্গে উঠতে 
লাগলেন। এই অঞ্চলে অষ্টম পন্থ» বাহিনীর সংবাদ 
আদীন-প্রদানের খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল। কয়েক মাইল 
পব পরই পনের-বিশ জন সৈন্য নিযে একটি সামরিক ঘাটি 
ছিল। এদের মারফত অষ্টম পন্থা! বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট 
পবস্পবেব সঙ্গে এবং হেড. কোয়ার্টাবের সঙ্গে সংযোগ বজায় 
বাখত। এ ছাড়া এ অঞ্চলে যে সব “গেরিলা”-বাহিনী 

ছিল, চার জে হযাস টির উপায়ও ছিল এই 
ঘ'টিগুলি। 

মিয়েঞ্চি থেকে বেরিয়ে তারা য়া নৌকায় পীতনদী 
পার হলেন। পরপারে ছু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের 
দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল-_একটি অত্যন্ত করুণ ও শোচনীয়, 
'আর একটি গভীর প্রেরণাপূর্ণ। 
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চীনা জাতীয় বাহিনীর একদল আহত সৈন্য শিবির 

হাসপাতালের দিকে চলেছিল। সে এক করুণ দৃশ্য! 

এক বছর আগে হ্যাঙ্কাউয়ের কাছে 'পরকের রাজপণ্ে” 

ডাক্তাররা! যে সব আহত সৈন্যকে দেখেছিলেন, এরাও 
তাদেরই মত শীর্ণকায়, জীর্ণবন্ত্রপরিহিত, অনশনপীড়িত | 

পথের পাশে একটি জরুরী চিকিৎসা-কেন্দ্র খুলে ভারা 
এদের চিকিৎসা! করতে লাগলেন । জাপানীদের হাত থেকে 

যে সব গ্রাম সগ্ পুনরধিকৃত হয়েছিল, সে সব গ্রামে তাদের 
নিধিচার অমানুষিক অত্যাচারের যে চিহ্ন তার দেখলেন 

তা আরও মর্মস্ত । জাপানীর৷ সে সব জায়গার বাড়ী- 
ঘর সব পুড়িয়ে দ্রিয়েছে। অধিবাসীদের অনেককে তারা 
গুলি ক'রে মেরেছে, বাকি সবাই প্রাণভয়ে পাহাড়ের 
দিকে পালিয়ে গেছে। গ্রামের প্রাস্তরে মানুষের' অস্থি- 

কঙ্কাল ছড়ানো । এক এক জায়গায় দলে দলে চীন! 
চাবীকে গুলি ক'রে মারা হয়েছিল--সে সব জায়গায় 

তখনও মেশিনগানের গুলির দাগ রয়েছে । । 

রণাঙ্গণ থেকে প্রত্যাবৃন্ত জন তিরিশেক ছাত্র-ছাত্রীর 

সঙ্গেও তাদের এখানেই দেখা হ'ল। এরা অষ্টম পন্থা 
বাহিনীর প্রচার বিভাগে কাজ করে। বয়স এদের সবারই 

আঠার থেকে পঁচিশের মধ্যে। এদের সঙ্গে ছিল বহন- 
যোগ্য অভিনয়ের সাজ সরঞ্জাম, কতগুলি সাদাসিধে বাগ্যন্ত্ 

_ যেমন ড্রাম, মাউথ অর্গান, একতারা জাতীয় তারের 
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খবর রাত্রে অভিনয় করবার জন্য গ্যাসের, আলো আর 

সাজপোষাকের একটি বড় বাক্স। এই সব জিনিস এবং 
নিজেদের বিছানাপত্র এরা নিজেরাই বহন কুরে । তিন 
মাস পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে অভিনয় ক'রে এরা ফিরছিল। 
অবসন্ন হয়ে পড়লেও এদের বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। 

পীতনদীর তীরে একটি গ্রামে তারা এদের অভিনয় 
দেখলেন । দর্শকসংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ । একটি বৌদ্ধ 

মন্দিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা হ*ল-- দর্শকরা বসল মন্দিরের 

প্রাঙ্গণে । ভারতীয় মেডিকাল ইউনিটে প্রতি সম্মান 

দেখাবাব জন্য অভিনেতারা একটি রূপক-নাটোর মধা 
দিয়ে ভারতের সাম্রাজযবাদ-বিরোধী সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা- 

সমষ্ঠর চীন-ভারতের এক্যেব কথা ফুটিয়ে তুলল। ডাক্তাররা 
দেখে অবাক হলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ছাত্র- 
শিল্পীরা নাটকটি লিখে, মহড়া! দিয়ে, অভিনয় করল। 
অভিনয়ের মধ্যে গান এবং বক্তৃতা ছাড়াও ছিল সংবাদ- 

পরিবেশনের চমৎকাব ব্যবস্থা । শকত্রসেনাৰ পরাজয় 

সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য নৃতন সংবাদগুলিকে 'প্রথমে কবিতাব 
আকারে আবৃত্তি করা হ'ল_তারপুর সেগুলিকে গানের 
সুরে গাওয়া হ'ল ড্রাম বাজিয়ে । অভিনয়ের প্রতিটা অংশেই 

দর্শকরা যে রকম প্রশংসা-মুখর হয়ে উঠল, তাতে এ কথা 
স্পষ্ট প্রমাণ হ'ল যে এই ধরণের অভিনয গ্রামবাসীর, খুব 
পছন্দ করে । আদর্শ-প্রচারের দিক দিয়েও এর দাম যথেষ্ট। 
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জেনারেল *চু তে'র হেডকোয়ার্টারে যাবার উদ্দেস্তে 
উত্তর দিকে অগ্রসর হবার সময় তারা চীনা গেরিলাদের 
কার্যকলাপ, দেখবার অনেক স্থষোগ পেলেন। এক গ্রামে 
গেরিলা-নেতা থাং স-লিঙ. এর সঙ্গ তাদের দেখা হ'্ী। 
যোদ্ধা ব্গতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে, তার সঙ্গে এই 
বছর চল্লিশেক বয়সের লোকটির আকৃতিগত কোন সাদৃশ্য 
নেই, যদিও ভার পরণে জঙ্গী উদ্দি এবং কোমরবন্ধে রিভলভার 
ছিল। দোভাবীর মারফত তিনি সারারাত ভাক্তীরদের সঙ্গে 
আলাপ করলেন। আলাপের মধ্য দিয়ে তারা জানতে 
পারলেন যে থাং স-লিঙ. ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় কষক। 
নিজের গ্রামের সমস্ত কৃষককে সামরিক শিক্ষা দিয়ে তিনি 
একটি দগেরিলী"-বাহিনী গড়ে তোলেন। গোড়ায় তাদের 

অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না। তাই তারা জাপানী সেনানিবাস 
এবং অস্ত্রবাহী গাড়ীর ওপর অতক্ষিত নৈশ আক্রমণ 'চালিয়ে 
প্রচুর অস্ত্রশক্স সংগ্রহ করে। কেমন করে এই সব নৈশ 
অভিযানের পরিকল্পন। হ'ত, কেমন করে তাদের গোয়েন্দারা 

শক্রসৈন্যের গতিবিধি সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর জোগাড় 
করত, জাপানী বাহিনীকে ভুল পথে নিয়ে বিপন্ন করবার 
জন্য তারা,কি ভাবে মোটর চলাচলের রাস্তা ধ্বংস ক'রে 
রাতারাতি নূতন রাস্তা তৈরী করত-_এই সব কাহিনী 
তার! থাং স-লিঙের খুখে শুনলেন । 

ডাক্তারদের চড়বার জন্য কতগুলি খচ্চর দেওয়া হয়েছিল ; 
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স্কিন এ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ এত *বেশী যে তারা 
ম্ঝে মাঝে পায়ে হেঁটে শরীর গবম বাখতে বাধ্য 
হুতেন। চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে পাহাড়ী শ্খথে চলবার 
সময় তারা একবার শুনতে পেলেন, খচ্চরুগুলির খুরের 

ঘায়ে ঝন্ ঝন্ করে শব হচ্ছে। গোটাকতক পাথর 

তুলে নিয়ে তারা দেখেন, সেগুলি অত্যন্ত ভারী। এর 

কাৰণ, এ সব পাহাড়ে রয়েছে নানাবকম ধাতু, বিশেষতঃ 

লৌহপিগড। অনেক সময় চাষীবা এখান থেকে ধাতুমিশ্রিত 
বন্ড বড় পাথরের টুকরো তুলে গ্রামেব কামাবশালায় 
নিয়ে যায় গালাবার জন্য । কয়লা তে। অভাবই নেই 

এখানে । প্রত্যেক গ্রামেবই নিজন্ব কয়্রুব খনি আছে-_ 
কৃয়োর মত ক'রে এই খনিগুলি কাটা। এ কয়লাও খুব 
উত্কৃণু শ্রেণীর । লোকে বলে, শানসি প্রদেশের লোহা ও 
কয়লা! একশ বছর ধবে সাবা পুথিবীব অভাব মেটাতে 

পারে তাই জাপানীরা এ অঞ্চল দখল করবাব জন্য 

এত উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চীনা “গেরিলা*-বাহিনী 
তাদের সে সাধে বাদ সেখেছে। িয 

জেনারেল চু তে'র হেড.কোয়ার্টীরে পৌছুবার আগে 
একদিন রাত্রিতে তাদের জাপানী ব্যহেব মধ্য দিয়ে পথ করে 

৮0109 81135 র্যা টি র লেখক ৈদনাঃ 5 লিখেছেন, “চীন! 

ইন্ডাস্টিয়াল কো-অপারেটিভগুলি এখন (১৯৪৪) ব্যাপক ভাবে খনিজ উত্তোলন ও 
ধাতু গলানোর কাজে লেগেছে।” 
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নিতে হ'ল । এখ্ধরণের অভিযান কোন সময়েই সহজ নয় ; 

কিন্তু অষ্টম পন্থা বাহিনী এবং চীনা গেরিলারা এর একটি 
স্বাঙ্গ-নুন্দর “ভপায় বার করেছে। দিনের বেল৷ তারা" 
জাপানী সেননিবাসের কাছাকাছি একটি গ্রামে বিশ্রাম 
করছিলেন। রাত্রিতে ষে বিপদ্-সন্কুল পথে যেতে হবে, সেই 
সময় তাদের সেট! একবার দেখে নিতে বলা হ'ল। তাদের 

একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হ'ল; সেখানে শুয়ে 
নীচের উপত্যকা খুব স্পষ্ট দেখা যায়। দুরবীণ দিয়ে তার! 
দেখতে পেলেন, এই প্রশস্ত উপত্যকার মাঝখান দিয়ে সম্ক 

ফিতের মত একটি মোটর চলাচলের পথ এঁকে বেঁকে চলে 
গেছে। এ পথে জা্লানীদের সমরবিভাগের অনেক গাড়ী 

তখন ছুটছিল। গেরিলার! ভাদের ছু'টি গ্রাম দেখাল-_ছু'টির 
মধ্যে মাইলখানেকের ব্যবধান । হু”টি গ্রামেই শক্রদের সেনা- 
নিবাস ছিল। একটিতে ছিল পঞ্চাশ জন সৈন্য আর একটিতে 
দেড়শ। (এ সব খবর এনেছিল গেরিলাবাহিনীর গুগুচরের] ; 
শত্রুদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্) সম্বন্ধে সঠিক খবর জানবার জন্য 

এর! প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে অনবরত শক্রব্যুহের ভেতর দিয়ে 
আনাগোনা করে )। ল্ীচে বছদূর থেকে কামানের শব্দ 
আসছিল । পাহাড়ের "খদের' পেছনে একটি চীনাবাহিনী 
ছিল- জাপানী সেনানিবাস থেকে তাদের লক্ষ্য ক'রে গোলা- 

বর্ণ করা হচ্ছিল। এধরণের গোলাবর্ণের যে কোন 

সার্থকতা নেই, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্ত 
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জাপানীদের রকম দেখে মনে হয়, তার৷ ভয় পেলেই কামান 
ছাগতে সুর করে। 

* .* ডাক্তারদের জানান হ'ল যে রাত্রিবে্ধা গেরিলার 

বাইরের দিক থেকে জাপানীদের সেনানিবাস ছু'টি আক্রমণ 
“করবে । জাপানীরা খন তাদের বাধা দিতে ব্যস্ত থাকবে, 

সেই সময় ডাক্তাররা সদলে ছু”টি গ্রামের মাঝখান দিয়ে 
বেরিয়ে যেতে পারবেন। পরিকল্পনাটি শুনতে তো খুবই 
ভাল, কিন্ত কাজে কতদূর কি হবে কে জানে ! 

রাতের অন্ধকারে গেরিলারা আঘাত হানে। পরিপূর্ণ 

নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের অভিযান চালাতে হয় ; তাই ঘোভায় 
চগড়ে যাওয়া৷ তাদের বারণ, কারণ শজক্লুমিতে ঘোড়ার খুরের 

শ্দ হয় খুব বেশী। কৃষক স্বেচ্ছাসেবীর! ডাক্তাবদের মালপত্র 
এবং “চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম বয়ে নিল। একশ কুড়িজন 

কবে | গেবিলাদেব ছু*টি দল জাপ সেনানিবাস ছুটি আক্রমণ 

করবার জন্য তৈরী হ*ল। একদল বথাবীতি রাইফেলে 

সজ্জিত ছিল; অন্য দলের সবাই সাধারণ চাঁষী ; রীতিমত 

সামরিক শিক্ষা তারা তখনও পায়নি-__তাদের হাতে ছিল 

হাতবোমা, বর্শা, শাবল, ছুতোর মিন্্রীর করাত ; এও যাদের 

জোটেনি, তারা আসবার পথে গ্রাম থেকে য! কিছু পেয়েছে 

তাই হাতে ক'রে এনেছে । উপত্যকার পাদদেশে চণড়িয়ে 
তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন, চাদ কখন অস্ত যায়। 

চারিদিক বরফে ছেয়ে গেছে, তাই তারার আলোতেও পথ 
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চিনে নিতে তখদের অসুবিধা হবে না। মধ্যরাত্রে আক্রমণ” 
সুরু হবে, এই ছিল ব্যবস্থা । গেরিলাদের দল ছু'টি আলাদা 
হয়ে গেল। /্ীগগিরই ডান বা! ছু'দিক থেকে সমানে 

গুলির আওয়াজ কাণে আসতে লাগল, সেনাবাহিনীর ওপর 
গেরিলাদের হানা সুরু হয়ে গেছে! এই মুহূর্তের জন্যই তারা" 
এতক্ষণ অপেক্ষা কবছিলেন। তড়িৎগতিতে তারা ছু"টি 
গ্রামের মধ্যবর্তী অনধিকৃত অঞ্চল দিয়ে অগ্রসর হ'লেন। 
সবাই নীরব, সবারই মনে উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনার একটা মিশ্রিত 
ভাব। শশক্রব্যহ অতিক্রম কর। 1-_ এটা এতদিন তাদের 

কাছে শুধু একট! কথার কথা ছিল। আশঙ্কা-উদ্বেগভরা এই 
ক'টি মুহূর্তে তারা, এনুপ্কাস্তব তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন। 

তুষারারৃত মোটব-চলাচলের পথ পার হয়ে তান 
অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হলেন । কিন্তু রোমাঞ্চকর অভিযানের 

বিপদ তখনও শেষ হয় নি। যে বুড়ো চাষীটি তাদের পথ 
দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে ভয়ে অস্থির হয়ে পথ হারিয়ে 

ফেলল। সারারাত তারা হাঁটছেন তো হাটছেনই ; ছু'টি 
পাহাড়ও তাদের ডিডিয়ে যেতে হ'ল-_কিন্তু তীব্র উত্তেজন। 

তখন তাদের পথ্শ্রমও ভুলিয়ে দিয়েছে। 

পরদিন সকাল ন'টার সময় তারা যখন রেজিমেণ্টের হেড. 
কোয়ার্টারে পৌছালেন, তখন তাদের বিশ মাইল পথ হাটা 
হয়েছে, একটি মাটির কুটিরে যেই তারা একটু হাত পা 
ছড়াবার জায়গ! পেলেন, অমনি পুঞ্জীভূত ক্লান্তির বন্যা নেমে 
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সী ভাদের দেহে। কয়েক যুহুর্তেরু-্ধ্যেই তারা ঘুমে 
অচেতন হয়ে পড়লেন। সারাদিন তারা সেই ভাবেই দ্বুমিয়ে 
রুইলেন। এর মধ্যে বিকেলে যে সে গ্রামেরঃ৬পর জাপানীরা 

তুমুল গোলাবর্ষণ করেছে এবং সবার ওপর্ যে নূতন ক'রে 

যাত্র। করবার আদেশ হয়েছে তাও তারা! জানতে পারেন নি । 



“মানুষের স্বাধীনড়ার জন্ক চীনে ধার! সংগ্রাম করেছেন, ভীদের মধ্যে ভীর নাম অমর 
হয়ে রইল ।” পু 

সএডগার শো (জেনারেল চু তে'র সম্বন্ধে লেখা) । 

“আমরা যা শিখেছি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শিক্ষা এই- নিজের যা সম্বল আছে, 
তারই সাহায্যে একটি জাতির সংগ্রাম জর়যুক্ত হ'তে পারে ।” 

- জেনারেল চুতে'। 

উত্তর চীনের দক্ষিণ-পূর্ব শানসি অঞ্চলে উসিয়াঙের কাছে 
একটি অখ্যাতনাম। গ্রামে কাদামাটির তৈরী একটি কুটির । 
বাইরে চাষীদের মেস গম পিষছে। একটু দুরে কয়েকটা! 
ঘোড়৷ বাঁধ। রয়েছে। ভারতীয় ডাক্তাররা জেন : 
সঙ্গে দেখ। করবার জন্য এই কুটিরের সামনে আসতেই বুড়ে- 
গোছের একটি লোক হাসিমুখে এগিয়ে এল তাদের স্বাগত 
সম্ভাষণ জানাতে । লোকটির মাথাটা মস্ত বড়, বলি-চিহিচিত 
মুখে সব-রকম আবহাওয়ার ছাপ, ঠোঁট ছুটি পুরু, পরণে 
একটু অপরিচ্ছন্ন সামরিক পোষাক । তারা প্রথমে ভাবলেন, 
বুড়ো বোধ হয় জেনরেন চু তের আর্দালি-টার্দালি হবে। 
পরে তার! জানতে পারলেন, এই লোকটি আর কেউ নয়, 
চুতে' স্বয়ং! 

অষ্টম পন্থা বাহিনীর যিনি প্রধান সেনাপতি, তার খাস- 
দপ্তব এই কৃষকের কুটিরে। ঘরের দেওয়ালগুলি উত্তর চীন, 
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চাঁন এশিয়া! এবং পৃথিবীর মানচিত্র দিয়ে চাকা-_সানচিত্র- 
গুলিব ওপর নানারকম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। ঘরের অদ্ধেকটা 
জুড়ে আছে একটা খাং * _-অন্যান্ত আ্বাবের মধ্যে 
খানকয়েক চেয়ার, একখানা ছোট টেবিল আর একটি তেলের 
বাতি। এই অনাড়ম্বর পবিবেশেব মধ্যে তাঁবা দেখলেন 

সেই জেনাবেল চু তে'কে, যিনি তিন বছর ধবে উত্তব-চীনে 

জাপ অভিযাঁনকারীদেব অদ্দেককে ঠেকিয়ে রেখেছেন । 
অষ্টম পন্থা বাহিনীর অপ্রচুব অন্ত্-সজ্জাব কথা ভাবলে এ 
ব্মপারকে অতিপ্রাকত ব'লে মনে হব ।৭, 

দৌভাষীব মারফৎ চু তে'র সঙ্গে আলাপ ক'বে তাঁবা 
বুঝতে পাবলেন, কেমন ক'রে এই মসম্কুরকে তিনি সম্ভব কবে 
তুল্লছেন। ওঁপনিবেশিক সাঘ্রাজ্যবাদেব ছুদ্র্য অন্ত্রশক্তির 
বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামে গেবিল৷ যৃদ্ধপ্রথার 
উপযোগিতা সম্বন্ধে তিনি তাদের সঙ্গে আলোচন! কবলেন। 
শুধু পাহাড় পর্বতে নয, সমভূমিতেও কেমন কবে গেবিল। 
অভিযান চালানো যায়, সে কথা তাদের কাছে ব্যাখ্যা 
_ * মাটির তৈরী শব্যাধার-_এর নীচে ষ্রোভ আঁলানো থাকে । 

1 "চুতে'র জীবনের বৈশিষ্ট্য এই; জমিদার বংশের ছেলে তিনি , কিশোর বস. 
ভার হাতে আসে ক্ষমতা _বিলাম-ব্যসন এঁবং উচ্ছ্ন্ুতায় তিনি অভ্যন্ত হয়ে পড়েন। 
তবু প্রোচত্বের শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি অসামান্য ইঠছাশক্তির বলে আযৌবনেব কলুষিত 
পরিবেশ ত্যাগ করেন এবং মাদকদ্রব্েব প্রতি আজীবনের আপসক্তি থেকে যুক্ত হন। শেষে 
পারিবারিক জীবনের বন্ধন পর্যন্ত ছিন্ন ক'রে বৈপ্লবিক আদর্শের সেবায় তিনি নিজের 
মমস্ত সম্পদ্ উৎসর্গ করেন-__কাবণ, তিনি বিশ্বাস করেন, সমসামন্নিক কালের উচ্চতম লক্ষ্য 
নিই ইনি আদর্শকে প্রাণবান্ করেছে।” 

- এডগার সো (8664 5৫7 092 07777) 
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করতে যেয়ে তিনি বললেন, “আমরা মানুষ দিয়েই পাহাড়ের 
কাজ চালাই।৮ গেরিলা-বাহিনী নিজেরা নিরাপদ থেকে 
অসতর্ক শত্রুর প্রাণনাশ করবার জন্য কেমন কৌশলে গ্রীম- 
অঞ্চলে আকাববাকা গভীর পরিখা কেটে অভিযান চালায়, 
তার বিস্তারিত বর্ণনা তিনি তদের কাছে করলেন”। 

মানুষ হিসেবে চু তে'র মধ্যে তারা দেখলেন গভীর 
আস্তরিকতা এবং আবেগ, সেই সঙ্গে গ্রশাস্ত গাভভীর্য এবং 
ধৈর্য। ঢুতে'র সঙ্গে এরপরও অনেকবার তদের দেখা 
হয়েছে, কিন্ত অতি অধস্তন সৈনিকের প্রতিও ত'শকে কখনও 

ক্রোধ প্রকাশ করতে ব৷ ধৈর্য হারিয়ে অশিষ্ট ব্যবহার করতে 
তার! দেখেন নি। 

তারা কয়েকদিন পরে, ১৯৪০ খুস্টাবের তলা 

জানুয়ারী তারিখে, ত'াদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য এবং 
জেনারেল চু তে'র ঘট্পঞ্চাশশুম জন্মতিথি পালন করবারি জন্য 
একটি জনসভা হ'ল । চু তে' সেখানে অসামান্য বাক্মিতার 

পরিচয় দ্িলেন। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল-_ভারত, চীনও 

বলা হ'ল অষ্টম পম্থা' বাহিনীর বিভিন্ন বিভাগ এবং তাদের 
কার্ধ-পদ্ধতি ভাল ক'রে জেনে নিতে । এই সব বিভাগের 

কর্মকর্তারা এসে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোঙ্জনা করতেন । 
শিক্ষাবিভাগের কাজ দেখে তারা সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হলেন ।' 
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১: সি-আানব অতিথি ভবানৰ সামান ছুজন চীনা বধ সাইন সাঙ্গ ডা 
বন- ভাদব পেছনে ভাবনীয় কশখ্বেমেব যাঙাপলিন্সা শাডাগাশ 

দেপা মাচছ। 



উপবে-_ ডাং অটল। 

নীচে__ চাক্কাউএ ৬৪ নং 

সাম্নবিক চামপাতালে 
কাধখত ডাঃ কোটুনিল 
এবং ঢাঃ চোলকাব 
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চি ঈসা বাহিনীতে যে একটিও নিরক্ষর লেৰক নেই, তার 
মূলে, রয়েছে এই শিক্ষাবিভাগ । সৈম্যদ্দের শুধু লিখতে 
পড়তেই শেখান হয় নাঁ, স্বাধীন চিন্তা করতেও খান হয়-__ 

যে"কোন সেনাবাহিনীর পক্ষে এটা আশ্চর্য ব্যাপার । 

যুদ্ধবিরতির স্বল্প অবসরে সমবেত হয়ে তারা স্থানীয়, জাতীয় 
এবং আস্তর্জাতিক সমন্তা নিয়ে আলোচনা করে । সেনা- 

বাহিনীর প্রত্যেকটি দলের নিজন্য ক্লাব, লাইব্রেরী এবং 
নিজেদের পরিচালিত খবরের কাগজ আছে-__সাইক্লোস্টাউল 
যন্ত্রে এই খবরের কাগজগুলি ছাপা৷ হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার 

সময় তার! নিজেদের বইগুলি সঙ্গে নিয়ে যায় । ফলে তাদের 

মধ্যে একটা অসাধারণ রাজনৈতিক ্িতন। দেখ! যায়। 

তার! শুধু ভাল যোদ্ধাই নয় ; কেন তারা যুদ্ধ করছে, তাও 
তার €বশ ভাল করেই জানে । আগে, লালফৌজের 
আমলে,” সৈন্যদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া। হ'ত ; এবিবয়ে 
তারই ধারা অষ্টম পস্থা বাহিনীতে অনুস্থত হচ্ছিল। তবে 
আগে স্বভাবতঃই শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল এই শিক্ষার মুখ্য বিষয়, 
আর এখন জোর দেওয়া হয় জাপ-বিরোধী সংগ্রামে জাতীয় 

এঁক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপর  , 
অষ্টম পন্থা বাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং 

কৌতুহলোদ্দীপক বিভাগ আছে-_বাংলায় এর নাম দেওয়া 
যেতে পারে “শক্র-দংযোগ বিভাগ” (াাঞ্ডে ভড ০15 

প921081027526 )1 এর কাজ জাপানী সৈন্য ও যুদ্ধ-বন্দীদের 

১১ 
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মধ্যে প্রচাব-কৰর্ষ চালান! । জা এবার ক 

“ক্কোয়াডে' (দশজন ক'রে সৈন্য নিয়ে এক একটি "স্কোয়াড, 
গঠিত ) অ্তীতঃ একজন জাপানী-ভাষা-জানা লোক 'থাকা 
চাই। এর উদ্দেশ, শত্রসৈম্যের সম্মুখীন হবার সময় সে 
জাপানী ভাষায় প্রচার-ধ্বনি বলতে পারবে । প্রথমে জাপানী 

সৈন্যরা বড় একটা আত্মসমর্পণ করত না, কারণ তাদেব 
অধিনায়করা তাদের শেখাত যে ধরা পড়লে চীনার৷ 

তাদের মেবে ফেলবে। এখন অষ্টম পশ্থা বাহিনী শুধু 
মেশিনগান এবং রাইফেল দিয়েই শক্রদের আক্রমণ করে" ন। 

_সঙ্গে সঙ্গে গান গেয়ে এবং চীৎকার ক'রে জাপানী 

সৈগ্কদের প্ররোচিতত্করে দলত্যাগ ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ 
দিতে; বুঝিয়ে বলে যে তাদের দলে এলে তারা সহকর্মীর 
মতই বাবহার পাবে । শত শত জাপানী সৈন্য স্বেচ্ছায় 

তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। *শত্র-সংযোগ বিভাগ” 

এদের নৃতন আদর্শে গড়ে তোলে। এদের অনেকে অষ্টম 

পন্থা বাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজেদের প্রাক্তন সহকর্মীদের 

মধ্যে প্রচার-পুক্তিন়্া বিতরণ করতে সাহায্য করে। এই 

রকম কয়েক জন ফ্যাসি-বিরোধী জাপানীর সঙ্গে ডাক্তারদের 
আলাপ হয়। তার] দেখে বিস্মিত হন যে এই জাপানীরা 

গণতন্ত্র সম্বন্ধে একাস্ত আগ্রহশীল এবং নিজেদের জঙ্গীবান্দী 
ধনতান্ত্রিক শীসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে এর! প্রকাশ্টভাবে বিদ্বেষ 
পোষণ করে। কৃষকশ্রেণী থেকে যারা সেনাদলতভুক্ত' 
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হয়েছে, সেই সব সাধারণ জাপানী সৈম্যকে “সহজেই তাদের 
রণোম্সাদনা থেকে মুক্ত কর! যায়; কিন্ত জাপানী সেনা- 
নায়কদের মত বদলানো বড় শক্ত___সাভ্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
গণতান্ত্রিক নীতিতে তাদের দীক্ষিত করা! যায়না বললেই 
চলে। 

ছ'সপ্তাহ বিশ্রাম ক'রে এবং এই সব দেখেশুনে নিয়ে 
ভুঃক্ারবা কাজ স্থুরু করলেন। বিভিন্ন গ্রামে চাষীদের 
ুঁটিরে দামরিক হাসপাতালের *ওআর্ড'গুলি ছড়ানো ছিল । 
কেন্দ্রস্থলে একটি গ্রামে ছিল চিকিৎসা বিভাগের প্রধান 
কার্যালয়-_এখানে অস্ত্রোপচার হ'ত, ওষুধপত্রও এখানেই 
তৈরী হ'ত এবং জমা! থাকত । ক্োগীদের অধিকাংশই 

আহত সৈনিক। ডাক্তাররা পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে 
যেয়ে তাদের দেখাশুনো করতেন । উত্তর চীনের তীব্র শীতে 

$ অভিজ্ঞতা তাদের খুব শ্রীতিপ্রদ হ'ত না। অষ্টম 
শ্ন্থা বাহিনীব সহকর্মীদের সঙ্গে যে ধরণের খান্ত তারা 
পেতেন, তাও খুব নিকৃষ্ট এবং উপযুক্ত খাগ্ধপ্রাণে বঞ্চিত । 
ডাঃ অটলের শরীরে এসব অনিয়ম বেশী দিন সহ্য হ'ল না। 
একটি বিষাক্ত ফৌড়ায় ভিনি আক্রান্ত হ'লেন, সেই সঙ্গে 
ব্তদু্িও দেখ দিল। তার স্বাস্থ্যের এই অবস্থা দেখে 
সহকর্মীরা তাকে ভারতবর্ষে ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। 
মার্চ মাসে তিনি হাটা পথে ইয়েনানে রওনা হলেন; 
£িসখানে থেকে চুংকিও হয়ে ভার ভারতবর্ষে ফেরবার কথা ॥ 



১৬৪ ফেরে নাই জ্বধু একজন ' 5: 

দেড় বংসরের অধিককাল যিনি ছিলেন আদর্শ বন্ধু ও নেতা, 
সেই ডাঃ অটল চলে হাওয়ায় বস্তু ও নিহিত হরে 

অভিভূত হ'লেন। 
কিন্ত যুদ্ধের কঠোর বঞ্ধাবিক্ষোভের মধ্যে বন্ধুত্ব, প্রেম__ 

এ সব ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নেই। যে-সব 

হাসপাতালে তারা কাজ করতেন, সেগুলি রণাঙ্গণ থেকে 

অনেকটা দূরে । সেখানে পৌছাতে আহত সৈশ্াদের ছ'তিন 
দিন সময় লাগত, ফলে আসবার পথে তাদের ক্ষতস্থান 

বিষাক্ত হয়ে উঠত, পথেই অনেকের স্ৃত্যু হ'ত। “আহতদের 
আসবার জন্য অপেক্ষা করলে ডাক্তারদের চলবে না__ 
তাদের নিজেদেরই৮ষতে হবে আহতদের কাছে”-_ডাক্তার 
বেখুনের এই উক্তি তাদের মনে পড়ল। অসমসাহ্সী, 
আদর্শনিষ্ঠ ডাঃ বেথুনই প্রথম ভ্রাম্যমান মেডিকাল ইউনিট 
গড়ে তোলেন। এই ইউনিটগুলি আক্রমণকারী সৈন্যদের 

সঙ্গে ঘুরে রণাঙ্গণ থেকে এক ক্রোশের মধ্যে আহতদের 
চিকিৎসা করত । এক একটি ইউনিটে সাধারণতঃ থাকতেন 
একজন ডাক্তার ও তার একজন সহকারী, একজন 

কম্পাউণ্ডার ও ছ'জন নার্স। 'মালপত্র বইবার জন্য প্রত্যেক 
ইউনিটকে একটি খচ্চর দেওয়া হ'ত। অনবরত চলার 
ওপরেই থাকতে হ*ত এই ইউনিটগুলিকে--সময় সময় 

এমনও হ'ত যে জিনিষপত্র উরে নারাজ রী হাতে 
ভার! পাঁচ মিনিটের বেশী সময় পেত না। * 
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কোট্নিস্ ও বন্থুর বিশেষ অন্থরোধে তাদের এই বকম 
একটি ইউনিট গড়তে দেওয়া হ'ল। তাদের নিরাপত্তার 

দিকে লক্ষ্য রেখে একটি অতি উচ্চশ্রেণীর রেঁজিমেন্টেব সঙ্গে 
এঁই ইউনিটকে যুক্ত কবা হ'ল। এই রেজিমেন্টটি বিভিন্ন 

অঞ্চলে শক্র-সেনার ওপর অতক্ষিত আক্রমণ চালাচ্ভিল। 
একমাস কাল এই রেজিমেন্টে সঙ্গে ঘুরে তাবা বস্তৃতঃ 
গাজণেই কাজ চালালেন। এমনি ক'রে তারা কার্ধাক্ষেত্রে 

স্তাষ্টম পন্থা বাহিনীর রূপ দেখতে পেলেন। তারা দেখলেন, 
রেজিমেন্টটি ভারী মেশিনগান ও ট্রেঞ্চমর্টারে স্ুসজ্জিত-_এর 
অধিকাংশই শক্রদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া । সৈনিকরা 

আহত হবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই,কৃষক স্বেচ্ছাসেবীবা 

তাঁদের নিয়ে আসত চিকিৎসার জন্য । প্রীথমিক 
প্রতিবিধানের পর আহতদের পাঠান হ'ত সামরিক 
হাসপাতালে । তবে যাদের আঘাত এত গুরুতব যে 
চলাচলে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে, তাদের পাঠান হ'ত না। 

স্থানীয় অধিবাসীরা সেনাবাহিনীব সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা! 
কবত ব'লে সহজেই সব ব্যবস্থা হু'ত। আহতদের জন্য 

ফলমূল এনে দেওয়া থেকে তাস্থায়ী হাসপাতাল তৈরী করা 

পর্যস্ত সবই তারা সব সময় আগ্রহের সঙ্গে কবত। 

* একমাস পরে ডাঃ বেখুনের শূন্য স্থান পুরণ করবার জন্য 

তাদের উটাইয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল । উটাই 

জায়গাটি শানসি-চাহার-হোপেই সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত । 
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এপ্রিল মাসে ত্র! রওন! হলেন। দেড় হাজার মাইল পথ 
অতিক্রম ক'রে তারা যখন সেখানে পৌছালেন, তখন সেপ্টেম্বর 
মাস সুর হয়েছে। জাপ-বনুল স্থানগুলি এড়িয়ে যাবার, জন্য 

তাদের খুব আকাবাকা ঘোরা পথে চলতে হয়েছিল। 

সমস্ত উত্তর চীন অতিক্রম ক'রে ভারা পেকিন সহরের 
সীমারেখা পর্যস্ত পৌছান। জুলাই মাসে তারা পেকিনের 
উপকণ্ঠ ছাড়িয়ে বান। একটি পাহাড়ের ওপর থেকে সেই 
ইতিহাস-প্রসিক্ধ নগরীর দৃশ্ট ভাদের চোখে পড়েছিল । 
তখন রাত হয়েছে । উজ্জ্রল দীপমালায় পেকিন এক অপুর্ব 

শ্রী ধারণ করেছে। কিন্তু এই মহানগরী আজ আর চীনের 
জীবন, শিল্প ও সং মহান্ কেন্দ্র নয়, জাপ-দস্থ্যদের 

সেনানিবাস মাত্র একথা ভাবতেই এই ডি সমস্ত 
সৌন্দর্য মুছে গেল তাদের মন থেকে । 

তাদের এ-যাজ্াকে কোন মতেই প্রমোদ-ভ্রমণ বলা' 
চলে না। পথে বন্বার তাঁরা শক্র-বাহিনীর যাতায়াতের 

পথ (নদী, রেললাইন ও রাস্তা ) অতিক্রম করেছেন। 
অনেক সময় জাপানী শিবিরের এক মাইলের মধ্যে গম ও 

“কীগুলিয়াঙের' ক্ষেতের মধ্য দিয়ে কাদের এগোতে হয়েছে। 
বাধ্য হয়ে রাত্রে পথ চলাই তাদের স্বাভাবিক হয়ে দাড়াল । 
একদিন রাজ্রে মাঠের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে তারা 
শক্রসেনার এত কাছাকাছি এসে পড়েছিলেন যে ডাঃ বস্তু 

দ্ুমের ভাব কাটাবার জন্য অসাবধানে একটি সিগারেট 
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'ধরার্েই নিকটবর্তী জাপানী শান্ত্রীর রাইফেলের একটা 
গুলি শো ক'রে ভাদের মাথার ঠিক ওপর 5 
গেল,। 

* সশস্ত্র রক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবার 
সময় তারা স্থানীয় হাসপাতালগুলি পরিদর্শন করে সেগুলির 
উন্নতি সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন; সমাগত সামরিক ও 
সামরিক রোগীদের চিকিৎসাও করতেন । এই বিরাট 

পধাত্রা-পথের সর্বত্রই তারা জাতীয় নবজাগরপণের আভাস 
দেখতে পেলেন। ছোট ছেলেমেয়েরা গ্রামের প্রবেশপথে 
পাহার! দিচ্ছে, কৃষকরা “আত্মরক্ষা বাহিনী” সংগঠন করছে, 
“তরুণ শিক্ষকরা” লেখাপড়া শেখাছ্ছে। একটি গ্রামে 

ছকে তার! দেখেন, পথের ধারে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর চক 
দিল্মে বড় বড় অক্ষার লেখ! রয়েছে “কম্যুনিস্ট-কুওমিন্টাঙ্গের 
পারস্পীরক সহযোগিতা চাই ।” একটি ছেলে তাদের 
বলল, এই সেদিনের «শিক্ষা”। পথ দিয়ে যত লোক 

চলেছে, তাদের কাউকেই তারা এ শিক্ষা না নিযে যেতে 
দিচ্ছে না। এমন কি ভারতীয় ডাক্তারদেরও তারা এ 
কথা শিখিয়ে তবে যেতে দিল পু ॥ 

চীনের মেয়েদের নবীন কর্মজীবনও তারা এই পথে 

দেখতে পেলেন। এরা সেই প্রাচীন যুগের লক্জাবনতা, 
স্ুচারু-চরণা চীনা! নারী নয়। নবষুগের সাহসিকা নারী 
এরা । “মহিলাদের জাতীয় মুক্তি-সংঘ” নামক প্রতিষ্ঠানের 



১৬৮ ফেরে নাই শযু একজন. রঃ 

পরিচালনায় রা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে কাজ 
করছে। নিজেদের অম্মান ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা! রক্ষার 
জন্য এই মেয়েরা সামরিক শিক্ষা নিচ্ছে, গণশিক্ষা বিস্তারে 

সাহায্য কবছে, চাষের কাজ করছে; অনেকে দিনের বেলা 

রাক্সাবান্না 'করে, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনো করে, আব 
বাত্রিবেলা গেরিলা! বাহিনীতে কাজ করে। 

ভারতীয় গ্রামের মত চীনের প্রতোক বাড়ীতে চরকা 

দেখে কারা আশ্চর্য হলেন । মেয়ের। চরকায় স্থতো৷ কেটে 

কাপড় বোনে; বয়ন-সমবায়গুলি €6য61০ ০০- 

01921:80০9) এই কাপড় দিয়ে দেশের অভাব মেটায়। 

প্রত্যেক গ্রামেন্টর জনসভা! ক'রে তাদের সম্বর্ধন! জানান 
হ'ল। একবার এই রকম এক সভায় আশেপাশের বিভিন্ন 

গ্রাম থেকে প্রায় বিশ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল৷ 
জাপানী সেনা-শিবির থেকে মাইল পাঁচেক দূরে এক বনের 
ভেতর এই সভ৷ হয়। সভার কাজ যতক্ষণ চলছিল, 
ততক্ষণ স্থানীয় “আত্মরক্ষা বাহিনী” চারিদিকে পাহারা 
দিচ্ছিল। এ সভার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, জাপ- 
আধিকৃত গ্রামের নরনারীরাও এতে যোগ দিয়েছিল। এদের 
কাছ থেকে ডাক্তাররা অধিকৃত অঞ্চলে জাপানীদের অমানুষিক 
অত্যাচারের কাহিনী শুনতে পেলেন নারী-নিগ্রহ, 
হবীবোঈন্, * এবং অন্যান্ত মাদক দ্রব্য আমদানী ও যদৃচ্ছা 
__ * আফিং থেকে তৈরী এক রকম মাদক-অব্য। 



, ফেরে নাই শুধু একজন ১৬৪ 

বিক্রয়, চাবীদের কুটিরে ঢুকে ইচ্ছামত লৃঠ-তরাজ, এইসব 
ছিল জাপানী সৈন্যদের নিত্যকর্ম। 

, *উত্তর চীনে এই অদ্ভুত পটনের সময় তাঁরা গেরিলা 
বাহিনীকে কীধরত দেখলেন । এদেব সব চেয়ে পছন্দসই 

কাজ হ'ল জাপানীদেব তৈবী বেলপথ থেকে রৈলগুলি তুলে 

নেওয়া । এতে শক্রদের চলাচলের ব্যবস্থা! ব্যাহত হয়; 

শুধু তাই নয, ইপ্াস্টিয়াল কো-অপাবেটিভেব যে-সব 
চুঁকারখানায় বাঈফেল তৈরী হয, তাদের কাজের জন্য দরকারী 

ল্লোহাও এমনি ক'রে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উত্তর- 

পশ্চিম সীমান্তে উপজাতিদের যে-সব বন্দুকের “কারখানা, 

আছে, এই কারখানাগুলি অনেকটা সেই ধরণের। গেরিলা! 
বহিনীর দ্বারা অপসারিত বেলগুলি থেকে রাইফেল, 
হংতয্বামার খোল, এমন কি লাঙ্গলেব ফলা পর্যস্ত তৈরী 
করা ই'ত। 

পেকিনের কাছে তার! প্রথম বিখ্যাত “চীনের প্রাচীর” 

দেখেন। এর পর তদের যাত্রীপথ যখন আবার এই মহা- 
প্রাচীরের ওপর দিযে যায়, তখন তারা লক্ষ্য করলেন, 

প্রাচীরটি প্রায় ধ্বংস হয়ে *এসেছে। নুপ্রশস্ত এবং প্রায় 

চল্লিশ ফুট উচু এই প্রাচীরটি পর্বত ও উপত্যকার ভেতর দিয়ে 
শত শত মাইল চলে গেছে। ছ'দিকে পাথর দিয়ে গীথা, 
মাঝখানে মাটি ভরা! এই মাটি যে কত উর্বর, তা তর! 
বুনতে পারলেন প্রাচীরের ওপর চাষ-আবাদ দেখে চাষীরা 



১৭৯ ফেরে নাই শুধু একজন . 

যে-সব জায়গায় ভূটার আবাদ করেছে, সেসব জীয়গা' 
ফসলে ভরে উঠেছে । 

শতাব্দীর :পর শতাব্দী ধ'রে এই সুদৃঢ় ও ছূর্ভেন্ঠ প্রাচীর 

চীনের দৃঢ়বন্ধমূল ভিত্তির মতই ফড়িয়ে আছে। বর্ধর 
আক্রমণকারীদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্য প্রাচীন চীনের 

সম্্াটরা এই প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন! ইতিহাস সাক্ষ্য 

দেয়, এই বিরাট প্রাচীর গড়বার কাজে চীনা কৃষকদের. 
বেগার খাটানো হয়েছিল। যে-সব চাষীকে এই কাজের 

জন্য জবরদস্তি ক'রে বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল, 

তাদের ছুঃখের কাহিনী পল্লীগীতিক! ও গাথায় বেঁচে আছে। 

সমসাময়িক পটভূমিক]য় এই ধরণের কতকগুলি গীতিগাথাকে 
নূতন রূপ দিয়েছেন আধুনিক চীনের কবিরা। তাঁর! 

চীনের সেই নৃতন প্রাচীরের প্রশস্তি গেয়েছেন, যে বিরাট 
প্রাচীর লক্ষ লক্ষ চীনবাসী নিজেদের রক্ত-মাংস দিয়ে গ'ড়ে 

তুলেছে জাপানী অভিষানকে প্রশমিত করবার জন্য। 

বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক এবং কামানে সজ্দিত আধুনিক শক্রকে 

বাধা দেবার ক্ষমত৷ চীনের পুরানো! প্রাচীরের নেই। কিন্ত 

এই” নৃতন প্রাচ্ীর-_চীনের এই এক্যবদ্ধ, প্রতিরোধশীল 
জনগণ__-শক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করেছে আরও 

শুচুভাবে। নিপীড়িত ক্রীতদাসের শ্রমে এ প্রাচীর গড়া 

হয়নি-_এ প্রাচীর গড়ে উঠেছে স্বাধীন নাগরিকদের উদ্ধ্ধ 

জাতি-প্রেমে । 
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সেপ্টেম্বর মাসে ডাঃ বন্তু ও ডাঃ কোট্নিষ্ চাহার প্রদেশে 
লাইয়ুআনের কাছে একটি জায়গায় পৌছালেন। এখানে 
ভাদের হুজনের ওপর ছ'টি ভ্রাম্যমান মেডিকাল ইউনিট খুলে 
ছু”টি পৃথক রেজিমেন্টের সঙ্গে কাজ করবার ভার পড়ল। 

* ডাঃ বন্থু যে রেজিমেন্টের সঙ্গে যুক্ত হলেন, তার ওপর 
আদেশ হ'ল হঙতুয়ান্পো। গ্রাম পুনরধিকার করবার জন্য 1 
গোপন সুত্রে খবর এসেছিল যে সে গ্রামের জাপ-বাহিনীর 

কাছে ভারী কামান-বন্দুক কিছু নেই, শুধু মেশিনগানে তারা 
সঙ্জিত। হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী হবে, এই আশঙ্কায় 
ডাঃ বস্থ আক্রমণস্থানের একমাইল পেছনেই তার মেডিকাল 
ইউনিট নিয়ে তৈরী হয়ে রইলেন। দ্রেড় হাজার সৈন্য জ্ঞাপ 
সেনানিবাসের ওপর হান্ত। দিল। সারারাত সমানে গুলি 

চলতে লাগল, আর স্টেচার-বাহকরা আহতদের নিয়ে 
আসতে লাগল । সকালের দিকে জাপানীদের মেশিনগানের 
আওয়াজ ক্রমে কমে” এল। সেনানিবাস থেকে জাপানী 

হেভূকোয়ার্টারে প্রেরিত একটি বেতারবার্তা ধরে আক্রমণ- 
কারীরা জানতে পারল যে জাপানীদের গোলাবারুদ আর 
নেই বললেই চলে। এই খকর পেয়ে হেড্-কোয়ার্টার থেকে 
পারাশ্্টে করে গোলাবারুদ ফেলে দেবার জন্য একখানা 

বিমানপোত এল। ভাগ্য সেদিন জাপানীদের প্রতিকূল, 
তাই বাতাসের গতিতে দামী মালবোবঝাই প্যারাস্ুটগুলি 
গ্রামের বাইরে খোল! মাঠের ওপর পড়ল। চীন। সৈন্যরা 



১৭২ ফেরে নাই শুধু একজন , 

সঙ্গে সঙ্গে সেঞুলি দখল করল। ফলে পাঁচলক্ষ কীতুজি 
তাদের হাতে এল, আর সেই সঙ্গে বিশটি প্যারান্থুটের দামী 
সি্ষ। এ ছাড়া গোলাবারুদের বাক্সে হাজার হাজার “দমদম”. 
বুলেট পাওয়া গেল। আন্তর্জাতিক যুদ্ধনীতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহা 
ক'রে জাপানীরা এই ভয়াবহ মারণাস্ত্র ব্যবহার করে। এই 

“দমদম'-বুলেট শরীরের যে কোন জায়গায় লাগলে সে জায়গার 
মাংসপেশী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর ভেতর থেকে অসংখ্য 

ছোট ছোট লোহার টুকরো! সমস্ত শরীরে বিধে যায়__যে 
অঙ্গে এ বুলেট লাগে, সে অঙ্গ ফেটে ফেলা ছাড়া আর কোন 
উপায় থাকে না। বুকে বা তলপেটে পদমদম*-বুলেট লাগলে 
তো মৃত্যু অবধারিত |, 

গোলাবারুদ পাবার কোন আশা নেই দেখে জাপানী 
সৈন্যরা জাপানীদের বিশিষ্ট পন্থায় আত্মহত্যা করল। একজন 
কোরীয়ান্ দোভাষী মাত্র বেঁচে ছিল, তার কাছেই এই ব্যাপক 
আত্মহত্যার কাহিনী শোনা গেল। জাপানী সেনানিবাসের 
একশ বিশ জন সৈন্যের মধ্যে মাত্র পঁচিশজন অবশিষ্ট ছিল । 
তারা আকণ্ঠ মদ গিলে,জাপানী সাম্রাজ্যবাদী গান গেয়ে, 
গ্রামৈ এক অবাধ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিল। নারী-ধর্ষণ 
ক'রে, গ্রামের অনেক পুরুষকে হত্যা করে, নিজেদের সমস্ত 
অস্ত্রশস্ত্র তারা পুড়িয়ে ফেলল। তারপর শরীরের সঙ্গে একটি 
ক'রে হাতবোমা বেঁধে, সর্ধবাঙ্গে কম্বল জড়িয়ে সবাই আগুনে 

স্বাপিয়ে পড়ল। পরাজযের মুহূর্তে আত্মনাশের এই যে 
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বিকৃত অথচ গভীরভাবে অভিভবনকারী পস্থা, এরই নাম 

হাবাকিরি' | 

* -আক্রমণকারী চীনাবাহিনী গ্রামে প্রবেশ ক'রে এক 
বিভীষিকাময় দৃশ্বের সম্মুখীন হু'ল-_-মোটরগাড়ীগুলি পুডে 
ছাই হয়ে গেছে, ঘোড়াগুলিকে গুলি ক'রে মারা হয়েছে, 
স্পীকৃত গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, 
মানুষের পোড়া হাড় চারিদিকে ছড়ান। কুটির থেকে এবং 

অন্তান্য গোপন স্থান থেকে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল | বন্ধ- 

সপ্তাহব্যাপী ছুংখ-যস্ত্রণার ছাপ তাদের মুখে স্পষ্ট । বয়স্ক 
লোকের! তাদের মেয়েদের নিয়ে এল চিকিৎসার জন্য ! এদের 

মধ্যে অনেককে শিশু বললেই চলে । নিগ্পনের 'বীর' যোদ্ধার! 

এন্দের ওপর যে অকথ্য" পৈশাচিক অত্যাচার করেছে, তার 
নিদর্শন দেখে ডাঃ বনু স্তস্তিত হলেন । 

এইই গ্রামটি পুনরধিকৃত হবার সংবাদে লাইয়ুআন অঞ্চলে 
যেন আনন্দের জোয়ার এল। আশেপাশের শ্রাম থেকে 
কৃষকরা মুক্তিদাতা সেনা-বাহিনীর জন্য নানারকম উপহার 
নিয়ে এল । আনন্দের উচ্ছ্ধাসের মধ্যে বন্ধুতে বন্ধুতে পুনসিলন 

হল; আর এরি মধা দিয়ে' জেগে উঠল আগামী প্রভাতের 
আশাদীপ্ত স্বপ্ন, যেদিন প্রত্যেকটি গ্রাম ও সহর শত্রর করাল 
কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। 

ইতিমধ্যে ডাঃ কোট্নিস্ও তার রেজিমেন্টের সঙ্গে অন্য 
*'একটি পুনরধিকৃত গ্রামে ঠিক এই ধরণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
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করেছিলেন। ফুপিঙের কাছে হেড্কোয়ার্টারে হখন ডাঃ 
বন্ুর সঙ্গে তর দেখ! হ'ল, তখন ছুই বন্ধুতে কত কথাই.ন! 

হ'ল! এখানে ডাঃ বেধুনের স্মতিতে একটি শিবির-হাস- 
পাতাল ও মেডিকাল স্কুল স্থাপিত হয়েছিল-_তার নাঁম 
“বেখুন আন্তর্জাতিক ম্বত্তি হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুল”। 
চীনাভাষায় ডাঃ কোটনিসের খুব ভাল দখল হয়েছিল বলে 
তকে এই স্কুলে পড়াবার কাজ দেওয়া হ'ল। ডাঃ বন্থু 
ইয়েনানে ফিরে যাবার আদেশ পেলেন । 

দু'বছর গ্রীতিকর সাহচর্ষের পর তারা ছু'ঞ্জন এবার বিচ্ছিন্ন 
হ'লেন। বিদায় নেবার সময় তর! প্রতিশ্রুত হলেন যে 
ছু'জনে একসঙ্গে ভারত্ববর্ষে ফিরবেন । তখন কে জানত, এই 

তদের শেষ দেখা ! : 



গণতন্ত্রের কাঠামো! : 
” “জাগো । দ.সত্ব-শৃঙ্থল যারা পরতে চাঁও না, তারা সবাই জাগো। আমাদের 

রক্তমাংস দিয়ে আমরা গড়ে তুলব নূতন মহাজগৎ। চরম সন্কট-লগ্ন* এসেছে আমাদের 
জীবনে । নাগরিকরা সবাই উচ্চকণ্ঠে বলুক 'জাগে! % লক্ষ লক্ষ হৃদয় আমরা একসুত্রে 
বেধেছি। শক্রর অনলবর্ষের সশুশীন হ'তে আমরা প্রস্তুত ।” 

চীন! জাতীয় সঙ্গীত। 

পদত্রজে ছ'শ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে ইয়েনানে 

পৌছাতে ডাঃ বন্থুর পুবে। ছু'মাস লাগল । এই দীর্ঘ যাত্রা 

পাথের অভিজ্ঞতা ভার খুবই বোমাঞ্চকর হয়েছিল । অনেক 

আশ্রয়প্রার্থী নারী ও শিশু তাদের*দলে ছিল। পথে 

জা্বাহিনী সাতর্দিন ধ'রে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। 

কিন্ত ভাদের সঙ্গে যে সশস্ত্র রক্ষীদল ছিল, তাদের ওপর সংঘর্ষ 

এডিয়ে: যাবার নির্দেশ ছিল, কারণ সম্মুখ সংঘষে অযথা! 
বেসাম্রিকদের প্রাণহানি হবার আশঙ্কা ছিল। অনেক 

সময় কোন গ্রামে পৌছাতে না পৌছাতে গ্রামের স্কাউটরা 
ভাদেব জানাত যে শক্রসেন। খুব কাছাকাছি টহল দিচ্ছে-_ 
ফলে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিল পাঁচয়িনিটের মধ্যেই তাদের 
সেখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হ'ত। 

* যুদ্ধ এবং শক্রর আক্রমণ সত্বেও চীনারা কেমন ক'রে 

অর্থনৈতিক জীবনে ন্বয়ং-্বাতন্ত্য লাভের চেষ্টা করছিল তার 

“প্রমাণ পেয়ে ডাঃ বন্থু এবারও মুগ্ধ হলেন। কৃষকদের 
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দৈনন্দিন অভাব 'মেটাবার জন্য সুদূর অভ্যন্তরের গ্রামগুলিতে 
ছোটখাট নানারকম শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । ওষুধের 
অভাবই তখন" সবচেয়ে বড় সমস্ত । এক সময়ে জাপানী 
অধিকৃত সহর থেকে ওষুধপত্র কিনে গোপনে গেরিলা অঞ্চলে 
নিয়ে আসা চলত । কিন্তু শক্ররা এ কৌশল জানতে পেরে 
ওষুধপত্র নিয়ন্ত্রণের কড়া বন্দোবস্ত করে। তখন থেকে 

চীনারা নিজেদের যা আছে, তারই উন্নতিসাধনে মন দিয়েছে । 

একটি গ্রামে ডাঃ বন্থ দেখলেন সমবায় কারখানায় ব্যাণ্ডেজ, 

তুলো, "গজ" এবং অন্ত্রচিকিৎসার সাদাসিধে যন্ত্রপাতি তৈয়ী 

হচ্ছে। প্রাচীন চীনা ভেষজবিধানকে আধুনিক প্রয়োজনের 
উপযোগী ক'রে পুনর্গঠন করা হচ্ছিল। কাজ-চালানো- 
গোছের ল্যাবরেটরীতে গবেষকর।. বিভিন্ন উপকারী চীনা 
ভেষজের কার্যকরী শক্তিকে অব্যাহত রেখে বড়ি তৈরী 
করছিলেন, যাতে বড় বড় হাড়ি-ভত্তি পাঁচন এবং বস্তা বস্তা 
লতাপাত! নিয়ে ডাক্তারদের ঘুরতে না হয়। তবে পচন- 
নিবারক, 'য়্যানাস্থেটিক' এবং রোগবীজাণু-নাশক ভেষজ তারা 
তখনও তৈরী ক'রে উঠতে পারেন নি। 

১৯৪০ খুস্টাবের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ বন্থু ইয়েনানে 
পৌছালেন। সেখানে “আন্তর্জাতিক স্বস্তি হাসপাতালে" 
তিনি নাসা-কর্ণ-চক্ষু এবং কণ্ঠ-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আন্র- 
চিকিৎসক নিধুক্ত হু'লেন। ইয়েনানে তারা ষে "আদর্শ 
হাসপাতাল' স্থাপন করেছিলেন, এটি সেই হাসপাতালেই 
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নৃতন "নাম। হাসপাতালটিকে তখন সহর, থেকে মাত্র 
পাচমাইল দূরে এগিয়ে আনা হয়েছে। আগের মতই 
পাহাড়ের গুহায় হাসপাতালটি অবস্থিত ছিল- _তবে রোগীদের 
জন্ট খানকয়েক কুটিরও তোলা! হয়েছিল। ডাঃ বস্থু রোজ 
বহিথিভাগের শতাধিক রোগী দেখতেন; এ ছাড় 
হাসপাতালের বিভিন্ন ওআর্ডে প্রায় তিরিশটি 'বেড' তার 
তত্বাবধানে ছিল। হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কেউ 
ছিলেন না, তাই ডাঃ বন্থকে সব বিষয়েই “বিশেষজ্ঞ' হয়ে 
উঠতে হ'ল। 

সাংহাই এবং ক্যান্টনে জনকয়েক হাতুড়ে ভারতীয় 

চোখের ডাক্তার আছে। আশ্চর্যের কথা এই, তাদের দেখে 
চীনদের একটা সাধারণ .ধারণ! হয়ে গেছে যে ভারতীয় 
ডাক্তার মাত্রেই চক্ষৃচিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী । ডাঃ বন্তর 
'আসবারু খবর চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়তেই, তাকে দেখাবার 
জন্য দলে দলে চক্ষুরোগী আসতে লাগল । 

ৃষ্টান্তস্বরূপ একটি রোগীর কথা উল্লেখ করা যেতে 
পারে। একটি তরুণ কৃষক রণাঙ্গণে গোলার আঘাতে 

দৃষ্টিশক্তি হারায় । গোল! থেকে ছোট ছোট লোহার টুকরো 
চোখে বিধে তার চোখের ্সায়ুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। সেনাদল 
থেকে ছাড়িয়ে তাকে অক্ষম সৈন্যদের সমবায় সমিতিতে 
পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তার আর এক বিপত্তি 

ছ্টল, তার এই অবস্থা দেখে তার তরুণী পত্বী তাকে ছেড়ে 

১২ 



১৭৮ ফেরে নাই শুধু একজন . 

চলে গেল। বেচারা স্ত্রীকে এত ভালবাসত যে এই খটনায় 
সে রীতিমত মুবড়ে পড়ে! এমন সময় তার কানে এল 

সেই “বিজ্ঞ: ভারতীয় ডাক্তারের” কথা। সে তখন 
আস্তর্জাতিক' ্বস্তি হাসপাতালে এসে ভাঃ “বা স্স্থ হুআস্র 
কাছে নিজের হুঃখের কাহিনী নিবেদন করল । 

ডাঃ বসু খুব যত সহকারে তার চোখ হা 

দেখলেন, একটি চোখ সব প্রতিকারের বাইরে, তবে আর 
একটি চোখকে বাঁচাবার সামান্য আশা আছে। 

চোখের মণি বিদ্ধ ক'রে, স্ুক্ম “আইরিডেক্টমি 
অপারেশন করলে চোখটি ভাল হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু 
অস্ত্রোপচার সফল না হ'লে চোখটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবার 
আশশঙ্কাও ছিল। ডাঃ বন্থু তাকে, একথা ভাল ক'রে বুঝিয়ে 
দিলেন। ফল যাই হোক না কেন, সে. কথা না ভেবে 

অস্ত্রোপচার করবার জন্য সে তাকে অন্থুরোধ জানাল । কিন্ত 
চোখে অস্ত্রোপচার করবার জন্য যে সব অতিস্ুক্ষ যন্ত্রপাতির 
দরকার হয়, তা কিছুই ডাঃ বন্থুর ছিল ন]। স্থানীয় কামারদেব 
সমবায় কারখানায় এ সব যন্ত্রপাতি গড়াবার জন্য তিনি নকসা 

কধরে দিলেন। কারখানার কর্মীরা খুব আগ্রহের সঙ্গেই 
এ কাজ করতে রার্জী* ছিল। কিন্তু তারা যে সব যন্ত্রপাতি 

তৈরী করল, সেগুলি উপযুক্ত পরিমাণে সুচ্গ হ'ল না। ডা! 
বস্থুর একজন উপায়-কুশল চীন! সহকর্মী তাকে পরাম* 
দিলেন বাঁশের তৈরী অস্ত্র ব্যবহার করতে, কারণ সেগুলিকে 
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যতদূর প্রয়োজন হুক্ক্ম কবে নেওয়া চলে। এপরামর্শ খুবই 

কাজে এল, কিন্তু তবু অভাব রইল একখান! খুব ছোট 
ধারালে। কীচিব। অক্ষিচ্ছদের (০০198) ফুঁত তন্তগুলি 

(085863) কেটে ফেলবাব জন্য এ রকম একখানা কীচির 
দবকাব ছিল। শেষে যখন মনে হ'ল কোন উপায়ই নেই, 
তখন হঠাৎ ডাঃ বন্থ একজন চীন। ডাক্তারের কাছে ঠিক এ 

বকম একখানা কীচি দেখতে পেলেন। সে ভদ্রলোক 

কাচিখানা দিয়ে গোঁফ ছাটছিলেন। ডাঃ বন্থু সেখান! তাব 

হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে জীবাণুমুক্ত ক'রে নিলেন। 
তারপব তিনি অস্ত্রোপচার করলেন। অস্ত্রোপচার এত 

নিখুত হল যে তা শেষ হতে না হতেই ঢরাগী চিৎকার ক'রে 
উঠল, “মামি চোখে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি।” 

*এইঈ সত্য কাহিনীর উপসংহার হ'ল আনন্দের মধ্যে ! 

যুবকটিকস্থী তাব কাছে ফিরে এল। সে তখন মাতৃভূমিব 
স্বাধীনতাৰ জন্য সংগ্রাম করতে আবার সেনাদলে যোগ দিল । 

চীনে ভারতীয় ডাক্তাররা অন্ততঃ পঁচিশ হাজার রোগীর 

চিকিৎসা কবেছিলেন। ওপরে ঘটনাটিতে তারই একটির 
মানবিক দিকেব পরিচয় পাওয়া যায়।, । 

সঃ সঃ ্ চু 

* ১৯৪০ খুস্টাব্দের ডিসেম্বব মাস থেকে ১৯৪৩ খুষ্টাবের জুন 
মাস পব্যন্ত ডাঃ বন্থু ইয়েনানে কাজ করলেন। প্রথমদিকে 

যে-সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তীর হয়েছিল, তার তুলনায় 



১৮৭ ফেরে নাই শুধু একজন. 

এ কাজ অনেক্টা৷ একঘেঁজ়ে ধরণের- হাসপাতালের ধরাবীধা' 
কাজ, অন্যান্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করা বাড়ী বাড়ী দ্বুরে 

রোগী দেখা, এই তকে করতে হ'ত। এই ক'বছরের মধ্যে 
তিনি যে শুধু হাজার হাজার চাষী ও সৈনিকের চিকিৎনা 
করেছিলেন তাই নয়, মাও ৎসে-তুঙ্ এবং চু তে+র মত বিশিষ্ট 
ব্যক্তিরাও তর চিকিৎসাধীনে ছিলেন । 

কোরীয়ান, কর্মোজান্, মালয়ী, জাভানীজ, শ্যামদেশীয় 
এবং ফ্যাসি-বিরোধী জাপানী প্রভৃতি বহু বিভিন্ন জাতি ও 

বিভিন্ন ধরণের নরনারী তখন ইয়েনানে বাস করত । এদের 

অনেকের সহযোগিতায় ডাঃ বস্থ “প্রাচ্য জাতিমণ্ডলের 

ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ” নামে একটি প্রতিষ্ঠান খুললেন । সংঘের 
সভ্যসংখ্যা হ'ল ছা'শ। জেনারেল চুতে এই সংঘের 
সভাপতি হলেন। বিভিন্ন ভাষায় বক্তৃতা, পুস্তিকা, বেতর- 

বার্তা প্রভৃতির সাহায্যে ফাসি-বিরোধী প্রচার কার্য 

চালানোই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য । 
কালক্রমে সংঘের কাজ এত প্রসার লাভ করল যে 

স্থানীয় পার্লামেন্টে এই সংঘের প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার 

সীমান্ত অঞ্চলের সরকার স্বীকার ক'রে নিলেন। এখানকার 

পার্লামেন্টে বিভিন্ন নির্বীচন-কেক্দ্রের ভোটদাতাদের নির্বাচিত 
প্রতিনিধি ছাড়াও সমস্ত স্কুল,” কলেজ, রাজনৈতিক ও 
সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান এবং কৃষক, মজুর, বণিক ও 

ভূম্বামী-সমিতির প্রতিনিধি থাকে । যুদ্ধের সময় 
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চাবিদিকে যখন গেরিলাদের অভিযান * চলছে এবং 

গ্রামগুলি বছরে হয়ত ছু'তিন বাব হাত বদলাচ্ছে, তখনও 

প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নিবাচন 
সম্ভব হয়। সাগ্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেনীব মতে, যুদ্ধেব সময় 
নির্বাচন সম্ভব নয় -তাদের এ মত যে সবৈব মিথ্যা, এ কথ! 

প্রমাণ করেছে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা । 

সব দেশেই বৈদেশিকদের পক্ষে নাগরিকেব অধিকাৰ 
পাওয়া অত্যন্ত হ্রহ। যারা ককেশিয়ান জাতিতৃক্ত নয়, 

তাঁরা আজও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাগবিকেৰ মধ্যাদ! 
পাষ না।* দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় অধিবাসীদের ভোট 

দেবার অধিকার নেই। কিন্ত যুদ্ধকালীন চীনে যে-কেউ 

চীনের জাতীয় সংগ্রামের সঙ্ষে একাত্মতা বোধ কবে, সে-ই 
নাগরিক হবার অধিকাৰ পাষ- শুধু নাগরিক কেন, 

ব্যবস্থাপরিষদের সদন্তও হ'তে পারে সে। প্প্রাচ্য 
জাতিমগ্ুলের ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ” থেকে সীমান্ত অঞ্চলেব 

পার্লামেণ্টের সদন্তরূপে ডাঃ বন্ুর নির্বাচনেই এ-কথাব 

নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি দু'জন ফ্যাসি- 

বিরোধী জাপানীও চীনেৰ নাগরিকুদর এই আইন-সভার 
সদস্য হুয়েছিলেন ; ঈয়েনানের কাছে জাপ যুদ্ধবন্দীদের 

শিক্ষার জন্য যে “জাপানী কৃষক ও শ্রমিক বিদ্যালয়” স্থাপিত 

ক পাঠকরা জানেন, সম্পূতি (জুন ১৯৪৬) যুক্তরাষ্ট্রে এ বাধা অপসারিত হয়েছে। 
»-অনুবাদক । 
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হয়েছিল, সেই বিগ্ালয়ের প্রতিনিধিরপে এই ছু'জন 
জাপানী পার্লামেণ্টের সদন্য নির্বাচিত হন । এই পার্লামেন্টে 
সব শ্রেণীরই প্রতিনিধি আছে- খ্যাতনাম! সাহিত্যিক 'ও 
পণ্ডিত, বয়স্ক চাষী, রেশমী-গাঁউন-পরা স্ুলকায় জমিদার, 
সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মচারী ও সৈন্য, ছাত্র, আধুনিক! তরুণী 
এমন কি লোহার-জুতো-পরা বয়স্ক চীনা মহিলারা পধস্ত 

এর সদম্ত। এ ছাড়া মঙ্গোলীয়, মাঞ্চু, তিববতী, মুসলমান 

এবং অন্যান্য সংঘালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিও আছে। 

রাজনীতির দিক দিয়েও এই পার্লামেন্ট একটি “সম্মিলিত” 
প্রতিষ্ঠান, কারণ কম্যানিস্ট এবং কুওমিনটাঙ্গ__ছ'দলেরই 
প্রতিনিধি এতে 'আছে। মোট সদস্য-সংখ্যার এক 

তৃতীয়াংশের বেশী কমুযুনিস্ট হবে না, এ-রকম বাবস্থা আছে । 
এই চীনের ভাবী-গণতন্ত্রের কাঠামে। ! 

১৯৪১ খুস্টাব্দের নবেম্বর মাসে ডাঃ বন্থু পার্লামেন্টের 

সদস্ত নির্বাচিত হ'ন। যতদিন তিনি চীনে চিলেন, ততদিনই 
তিনি সদস্তরূপে কাজ করেছেন- এমন কি এখনও তিনি 

পার্লামেপ্টের সদস্ত আছেন। ইয়েনানে পার্লামেণ্টের 
অধিবেশন হলেই তিনি তাতে'যোগ দিতেন। স্থানীয় স্বাস্থ 

সম্বন্ধে পাল্পামেণ্টের কাছে বিবৃতি দেবার এবং স্বাস্থ্যবিধিব 
উন্নতি সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করবার ভার দেওয়। হয় স্তার 
ওপর। পালমেণ্টে উপস্থাপিত প্রত্যেক সমস্যা নিয়ে 

খোলাখুলি ভাবে আলোচনাও বির্তক হ'ত। পালপমেণ্টের 
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উদ্বোধন উপলক্ষে যে অধিবেশন হয়, তাতে মাও ৎসে-তুড. 
কষ্যুনিস্ট দলের সমালোচনা করলেন এই ব'লে যে মিলিত 
ুদ্ধপ্রচেষ্টার মূলনীতি বজায় রাখবার জন্য যতটা! সতর্ক হওয়া 
দরকার, ততট। সতর্ক তার। হয় নি। তিনি ঘোষণ। করলেন 
যে গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির 
সহযোগিতা আহবান করতে হবে_ দলগত রেধারেষিব জন্য 
জাপ-বিরোধী গণ-সংহতিকে হূর্বল করা চলবে না। 

পাঁচ বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯৭৩ খুস্টা্ধের জুন 

মাসে ডাঃ বন্থু ভারতবর্ষে ফিবতে মনস্থ কবলেন । ভারতবর্ষে 

তখন যা ঘটছিল, চীনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বয়টারের 

সংক্ষিপ্ত এবং একদেশদর্শী খবর থেকে তিনি তা কিছুই বুঝতে 
পারছিলেন না । তাই ভারতের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংযোগ 

স্থপম করবার জনা তিনি দেশে ফিরে আঙতে কৃতসম্কর 

হ*লেনন। চীনা বন্ধুদের ছেভে আসতে তার খুবই দুঃখ 
হচ্ছিলু। কিন্তু তাদেরই মঙ্গলাকাঙ্খায় তিনি ঠিক করলেন, 
যদি সম্ভব হয়, তা হ'লে নৃতন ওষুধপত্র ও চিকিৎসার 
সাজসরঞ্জাম সমেত আর একটি মেডিকাল মিশন নিয়ে তিনি 

চীনে ফিরবেন। * 
তশকে বিদায়-অভিনন্দন জানীবাঁর জন্য অনেকগুলি 

শ্লীতিভোজ ও জনসভার ব্যবস্থা হ'ল। চীনা সহকর্মী ও 

বন্ধুরা তকে বিদাফ় দেবার সময় ফষে আন্তরিক 'গ্রীতি 

জানালেন, তাতে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হলেন। 
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রোগীরা তার প্রতি যে কৃতজ্ঞতা দেখাল, তা আরও মর্মস্পর্শী 
--মনেকে তো তব যাবার কথা শুনে রীতিমত কাদতে 

লাগল। একজন তরুণ চীন। ছাত্র চক্ষুরোগের জন্য "ঙার 

চিকিৎসাধীনে ছিল , সে অশ্রু-সজল-নেত্রে তাকে বলল 

“আপনি কিন্ত ফিরে এসে আমার চোখ সারিয়ে দেবেন-_ 

নয়ত আমি দেশের জন্য লড়ব কেমন কবে %” 

ডাঃ বস্থ যখন ভারতগামী বিমান ধরবার জন্য ইয়েনান 

থেকে চুংকিঙের পথে রওনা হলেন, তখন এ-সব ছাড়া 

আরও একটি কারণে তার অস্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল । 

তিনি এবং ডাঃ কোট্নিস্ একবার হিক ক'রেছিলেন যে তার! 

দু'জন এক সঙ্গে ভারতবর্ষে ফিরবেন। কিন্তু কোট্নিস্ তো। 

তর সঙ্গে ছিলেন না কোটনিল যে বখনো কিনে ক্বাপহন 

না! তিনি তখন আর এ-জগতে নেই ! 
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, ডাঃ বস্থ ইয়েনানে চলে যাবার পর ডাঃ কোট্ুনিস্ 

ফুপিঙের কাছে হেড্কোয়াটাবে একা রইলেন। তিনি 
এখানে বেখুন মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কুল 

সঃগঠন ও পরিচালনার ,কাজে নিজেকে ব্যাপৃত কবলেন। 
তুখন, তিনি চীনাভাবষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন , ঘে 

কোন: চীনা ডাক্তারের মতই নষ্ট ও নিপুণভাবে তিনি কাজ 
চালাতে লাগলেন। চীনকে তিনি নিজেব দেশের মতই মনে 

কবতেন। ক্রমেই তিনি চীনেব প্রতি বেশী অন্ুবক্ত হয়ে 

উঠছিলেন। প্রথমে যখন তিনি চীনে আসেন, তখন তিনি 

ছুঃসাহসিক-অভিযান-প্রবণ মুবক মাত্র, কোন গভীর চিন্তা 
বা উদ্বেগ তার ছিল না। কিন্তু যুদ্ধবিধবস্ত চীনের 
বিভীষিকাময় অবস্থার বাস্তব সংস্পর্শে এসে তিনি ফ্যাসিবাদেব 

প্রতি দৃঢ় এবং সুচিন্তিত বিরোধিতার ভাব পোষণ করতে 

". লাগলেন। অনববত রাষ্ট্রনীতি ও অর্থশান্ত্র পড়ে এবং 
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আলাপ-আলোচন! কারে তিনি অষ্টম গশথা বাহিনীর কমানিসট 
সহকরমীদের সঙ্গে একই আদর্শবাদের ছাঁচে গ'ড়ে উঠছিলেন। 

জাঁপ বাহিনীর পক্ষে উত্তর চীনের প্রতিটি গ্রামে ছেনা- 
নিবাস রাখা সম্ভব নয় ; তাই গেরিলাদের প্রতিরোধকেন্দ্রগুলি 
বিধ্বস্ত করবার জন্য এবং গ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের ভয় দেখাবার 
জন্য জাপানীরা প্রতি বংসর একবার ব্যাপক অভিযান 
চালায়__একে চীনাভাষায় বলে “সাও দা” (ঝেঁটিয়ে সাফ 
করা )। একবার এইরকম এক অভিযানের সময় অষ্টম পন্থা 

বাহিনীর হেড.কোয়ার্টারকে--এবং সেই সঙ্গে বেথুন 
হাসপাতাল ও মেডিকাল স্কলকেও- অনবরত এক জ্ায়গ! 

থেকে আর এক জায়গায় সরে যেয়ে শক্রর বিরাট যান্ত্রিক 
বাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়। অষ্টম পন্থা 
বাহিনীর সৈম্রা এই সময় নানা রকম কৌশল ক'রে পথের 
ধারে ওৎ পেতে এবং রাত্রিবেলা অতক্কিত আক্রমণ চালিয়ে 

জাপানীদের পর্যু্দস্ত করত। ডাঃ বস্তু চলে যাবার পর 
একমাসের মধ্যেই ডাঃ কোট্নিস্কে এই রকম একটি 
অভিযানের সন্মুধীন হ'তে হ'ল--এ অবস্থায় অনবরত 

রাত জাগা, ক্লাস্তিকর দীর্ঘ কুচ্-কাওয়াজ, ক্ষুধা এবং শক্রর 
অবিরাম গোলাবর্ষণ ইত্যাদিতে স্নাধুতস্ত্রের ওপর যে ভীষণ 
চাপ পড়ে, তা সহা করতে হ'লে ইস্পাতের মত শক্ত 
সাযুবিশিষ্ট হওয়া দরকার । অথচ চিন্-ংসাঁ-চি পীয়েঞ্চু থেকে 
১৯৪১ খুস্টান্দেব ১৬ই ক্তানুয়ারী ডাঃ বসুর কাছে লেখা '- 
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হা জারা 
কথা লিখেছেন, যেন এটা মোটেই একটা! উল্লেখযোগা 

'ব্যাপার নয় £- 

“তুমি চলে যাবার একমাস পরে শত্রুর প্রতাশিত 

“সাও দাঙও সুরু হয়েছিল । এবার তারা৷ রীতিমত- 

ভাবে অভিযান চালাবার জন্ প্রস্ত হযে এসেছিল । 

উত্তর চীনে তাদের সমরবিভাঁগের সবোচ্চ 

কর্মকর্তা স্বয়ং বিশ হাজারের ওপর সৈন্যকে চালিত 

করছিলেন । মাসখানেক আমরা অনবরত শক্রাদের 

এডিয়ে “মার” করেছি-_অনেক সময় তাদেব খুবই 

নিকট দিযে আমাদের ফেতে হয়েছে । স্কুলে 
কর্তৃপক্ষ যে-ভাবে নিজেরাই চুলাচলের নির্দেশ 

দিচ্ভিলেন তা বাস্তবিকই দেখবাব ক্িনিষ , 

শেখবারও অনেক কিছু আছে তাতে। ছাত্ররা 

সংবাদ-সংগ্রহ এবং পাহারার কাঁজ করছিল। 

শত্রুদের হাতে আমাদেব পাঁচজন ছাত্রের মতা 

হয়েছে। আমার নিজের খবর লিখছি--খুব 
তাড়াতাভি প্রথম তিন »দল ছাত্রের শেষ পরীক্ষা 

নেবার ব্যবস্থা হয়েছিল (তাদেব সমাবর্তন-উৎসব 

হবে আগামী কাল ), তাই অস্ত্রচিকিৎসার শিক্ষা 
অত্যন্ত তাডাতাড়ি দিতে হয়েছে--সেই কন্যা 

আর সবাব মত আমিও বেশ বাস্ত ছিলুম। তা 
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ছাড়া* আমি ফিজ্ঘসির €এ জারগাটি পীপিং 
জাপ-বিরোধী শিবিরের পশ্চিমে) ডাঃ পওয়েঙকে 
অস্্চিকিৎসা শেখাচ্ছি, তাই সময় বড় কম' 
যাই হোক, এই অল্প অবসর সত্বেও 
এখানকার বিভিন্ন কার্যকলাপে যোগ দিয়েছি । 
নিজের মধ্যে আমি গভীর পরিবর্তন অনুভব 
করছি।” 

ইতিমধ্যে তার নিজের জীবনে একটি ঘটনা ঘটল ; 
ঘটনাটি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং হৃদয়াবেগের সঙ্গে জড়িত-« 
তবু চীনের প্রতি তার গভীর অন্ুরাগের প্রতীক বলেও একে 
ধরা যায়। তিনি একটি চীন! মেয়েকে ভালবেসেছিলেন । 

মেয়েটির নাম কুও চিং লান্।, সে খুব চট্পটে এঁবং 
মনোমুদ্ধকারিণী , লম্বায় প্রায় পাঁচফুট, চাঁদের মত গোল 
মুখ, চোখে পুক কাচের চশমা । কোট্নিস্ যে মেডিকাল 
স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন, সেই স্কুলেই সে শুশ্রাবা-বিদ্ভা পড়াত । 
পীপিঙের এক স্বচ্ছল পরিবারে তার জন্ম। সেখানকার 
যুনিয়ন মেডিকাল স্কুলে সে ডাক্তারী পড়েছিল। ' যুদ্ধ 
বাধবার পর অন্যান্য হাজার গাজার লোকের মত সেও 

নিজের পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
অভিযানকারী জাপানীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শত শত 
মাইল হেঁটে, সে শেষ পর্যন্ত অষ্টম পন্থা বাহিনীতে যোগ 
দিয়েছিল । 
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কোট্নিসের অধীনেই কুও চিং লান্ কাজকবত | যে বীৰ 
ভারতীয় যুবক চীনের সেবাব জন্য এত ত্যাগস্বীকার করেছেন, 
তার প্রতি সে কেমন ক'রে আকৃষ্ট হয়ে পল, তা সহজেই 
অন্থমান করা যায়। শ্রদ্ধা! ধীরে ধীরে ভালবাসায় বপাস্তৃবিত 
হ'ল- -ভালবাসার বন্ধন যেন চীনের সঙ্গে কোটুনিসের একাত্মব- 
বোধকে আরও নিবিড ক'রে দিল। 

.. কুও চিং লান্ সাধাবণ চীনা মেয়েদের মত লাজুক ছিল 
না। সে অনর্গল ইংরাজি বলতে পারত। কোটুনিসের সঙ্গে 
ম্বে নানাবিষয়ে আলোচনা! করত--ভারতবর্ষ, চীন, পৃথিবী 
এবং তাদের দুজনের কথা! শাস্তির সময় প্রেমের গতি 
যতটা মন্থর থাকে, যুদ্ধের সময় ত থাকতে পারে না। 
সার্ধীরণ অবস্থায় প্রেমনিবেদন, পিতামাতাব সম্মতি, সমাজেব 
অন্থমোদন, এসবে কত সময়ই না লাগে! কিন্তু যুদ্ধের সময় 
আসন্নশ্মৃত্যুর সম্ভাবনার সামনে ছড়িয়ে লোকের এত অবসর 
থাকে,না-_প্রেমের গতিও তখন হয় দ্রুততর । তবু কোট্নিস্ 

কুও চিং লানের কাছের বিয়ের প্রস্তাব করবার আগে অনেক 

কিছু ভাবলেন। তিনি তার ওপর অন্যায় করছেন কি-না, 

চীনারা তাকে যে উদার বন্ধুও আতিথেয়তা দিয়েছে, তিনি 
তার মর্যাদা নষ্ট করছেন কি-না, এসব প্রশ্ন তার মনে উঠল । 
গ্াচীন যূগে চীনে বিদেশীদের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষের 
ভাব ছিল। চীন! সমাজবিধাঁনে আন্তজাতিক বিবাহ সমধ্ধিত 
“হ'ত না, বরঞ্চ নিন্দিতই হ'ত। তাই তিনি ভাবলেন, কও 
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চিং লানেব সঙ্গে ভ্রীর বিবাহ হলে চীন ভারতের সৌহার্দ্য ও 
এক্যের কোন হানি হবে কি-না । তিনি তো ব্যক্তিগত ভাবে 

চীনে যান নি, তিনি সেখানে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি _কাঙ্ধেই, 
কোন কাজ করবার আগে এই বৃহত্তর দায়িত্বের কথ। তাকে 

বিচার করতে হবে। : 
আসলে কিন্তু কোট্নিস্ যখন কুও চিং লানের সঙ্গে বিয়ের 

কথা ওঠালেন, তখন তার চীনা বন্ধু ও সহকর্মীর। এ প্রস্তাবে 
কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না। এমন কি আশেপাশের 

গ্রামের বৃদ্ধ চীনারা পর্যস্ত এ কথ। শুনে আনন্দিত হলেন! 
যুদ্ধের অনেক বিভীষিকা আছে বটে__কিন্তু যুদ্ধ আবার 
অনেক বাধাকে দূর ক'রে মানবসমাজের গভীর এঁক্য মেনে 

নিতে আমাদের বাধ্য করে। তা ছাড়া ডাঃ কোট্নিস্ তর 
একনিষ্ঠ সেবার দ্বারা চীনে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন 
করেছিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা তাকে আদর ক'রে বলত 
“চুঙ্গুও হাইজা” ( চীনের সন্তান )। “চীনের সম্ভান” এবার 
“চীনের জামাতা” হ'তে চলেছেন শুনে সবাই বিশেষ আনন্দিত 
হলেন। গভীর হগ্তা ও আনন্দোচ্কাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে 

'গেলল। বরের আত্মীয়-্বজন ও ভারতীয় বন্ধুরা কেউ বিয়েতে 
উপস্থিত থাকতে পারেন নি, কিন্ত তর চীনা বন্ধুরা সে 
অভাব পুরণ করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। * 

এই সময় কোট্নিস্ যে কাজ করছিলেন এবং যে ভাবে 
তর মানসিক বিকাশ ঘটছিল, তার পুর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় 



মত স্জ ,* ফেরে নাই ২ একজন ইন 

ডাঃ বস্তুর কাছে লেখা তার এই সমযেব চিঠিঃ/ঠলিতে ৷ শক্র- 

অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দ্রিয়ে বিপদ-সঙ্কুল ঘোবাপথে যে-সব 

কমুদ্রনিস্ট কর্মী ইয়েনানে যেত, তাঁদেৰ হাঁতেই:কোট্নিস্ এই 
চিঠিগুলি পাঠাতেন__কাজেই ডাঃ বন্র কাছে এ সব চিঠি 

পৌছাতে বেশ কষেক মাস সময় লাগত। চিঠিগুলি যে 
ইযেনান পধস্ত পৌছাবেই, তাবও কোন নিশ্চয়তা ছিল ন। 
বলে কোট্নিস্কে অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন চিঠিতে একই খবর 
বাব বার লিখতে হ'ত। ১৯৪২ খুস্টান্দেব ৪ঠা জানুয়াবী 
ত)বিখে লেখা, একখানা চিঠিতে তিনি ডাঃ বন্থৃকে নিজেব 

কাজেব কথা এবং বিষের খবব জানিয়েছি: 

“গঙবছর আমি কি করেছি, তা খুব সংক্ষেপে 
লিখছি। গতবছুর জানুয়াবী মাসে আমি সবকারী 

ভাবে অষ্টম পদ্থা বাহিনীতে যোগ দিই-__সেই সময় 

আমাব ওপৰ ভার দেওয হয় “ান্তর্জাতিক স্বস্তি 
হাসপাতালটিব' তত্বাবধান কববাব। বেথুন মেডি- 

কাল স্কুলে ষে “সৌ+-টি ছিল, তাব সঙ্গে আর 
একটি “সো" জুড়ে দিয়ে এই হাসপাতালটি খোল! 

হয়েছে। ছুটি “স'তে গৃডে ছ'শ বোগী থাকে। 
হাসপাতালের অধ্যক্ষ হিসেবে আমাকে এব সব রকম 

কাজকর্মই দেখতে হয়। আস্ত্রোপচারের রোগীদের 

দেখাশুনোব ওপৰ এসব কাজ কবতে হয় ব'লে 

পাতালের ওমার্ডকে চীনাভাষায় 'সো' বলা হয় । 
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আমি সব সময়ই বেশ ব্যস্ত থাকি । ডাক্তারী কাজের 
মধ্যে আমাকে আক্ত্রোপচার করতে হয় এবং ছাত্রদের 
হাতেকলমে অস্ত্রোপচার শেখাতে হয় । গত বছর 
আমরা মোট প্রায় চারশ তিরিশটি অক্ত্রোপচার 
করেছি-_তার মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি অঙ্গচ্ছেদ, বিশটি 
থানিয়া» শীঁয়তাল্লিশটি “লাম্বার, ( কটি-প্রদেশ 
সংক্রান্ত ), ও দপ্রী-স্যাক্রাল প্যারাসিমপ্যাথেকটমি” 

তিনটি “ইন্টেস্টিনাল্ ফ্যানাটমি” এবং কয়েকটি 
দাইনীকো-লজিকাল” অপারেশন ছল । 
“সংক্ষেপে বুলতে গেলে এই আমার কাজ। 
চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে নৃতন কিছু 

শেখবার স্থযোগ এখানে মেলে না, কিন্তু অস্ত্রোপ- 
চারের কৌশলে আমি অনেক উন্নতি কবেছি. 
“পড়াশুনো সম্বন্ধে বলতে পারি, রাষ্ট্রনীতি “সম্বন্ধে 
ইংরাজি বইয়ের অভাবে খুবই অস্থুবিধে হচ্ছে। 

ইয়েনান থেকেও কোন বই পাইনি, আর এখানে 
তো ইংরাজি বই পাওয়াই যায় না। গত বছর 
প্রথম ছমাস এজন্য ব্লেশ অন্ুবিধে বোধ করেছি। 

তবে এখন ' আমি চীনা হরফ অনেকটা শিখে 

নিয়েছি । “চীন-বিপ্রবের ইতিহাস” প্রভৃতি চীনা 
বই এবং খবরের কাগজ আমি এখন প্রায় 

অভিধানের সাহাব্য না নিয়েই পড়তে পারি ।, 
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উপবে_( নাদিক ) উয়েনাশে শগ্ুম পশ্ঠ। বাঠিন]র সদ চানপ হালি? 

গুহাগুলি (চান দিকে ) শিশু-বাঠিনীণ একঞন হণ শিনক 7৭ গামে 

গ্রামে যেয়ে শি্ধতুব বয়ক্চ লোবন্দৰ লেপাপড়া "শখায়। 

নীচে--শঙ্গম পশ্ঠাবাতিনীর5 মোগ দেবার ছ্স আাগন পস্চানবকগূস | 
রড 
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খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধঞুলিতে (বিশেষ 
ক'রে ইয়েনানের “চে ফাও রো বাও"র 

সম্পাদকীয় স্তম্ে) পড়বার মত অনেক কিছু 

পাওয়া ষায়_ পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থার 

মনোজ্ঞ বিশ্লেষণও পাওয়া যায়" এখন আমার 

সবচেয়ে বড় অস্থবিধা সময়ের অভাব। 

হাসপাতালের কাজকর্মের দিক দেখতেই অনেকটা 

সময় লাগে । সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজনীতি 

সম্বন্ধে আমার পড়াশুনো খুব সন্তোষজনক 
হচ্ছে না। নি 

“বাই হোক, 'গত বছর আ্ির্া-কিছু করেছি 
ভার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল আমার 
নিজের চরিত্রগত পরিবর্তন। ইয়েনানে আসবার 
আগে আমার রাজনৈতিক জ্ঞান কত সংকীর্ণ 

ও -জনগ্রসর ছিল, তা তোমার বেশ জানা 

আছে- আমার মাথা! তখন “বুর্জোয়া মতবাদে 

বোঝাই * জাতীয় আবেগ আমার খুব তীব্র ছিল, 

অথচ বিপ্লবী কর্মপন্তা। জন্বন্ধে আমার ধারণ! “ছিল 
ভাসা-ভাসা। ধরণের । অস্টম পন্থা বাহিনতুক্ত হয়ে 

এখানে এক বছর থাকবার ফলে, সভাসমিতিতে 
ও ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনায় কমরেডদের 

চামালোচনা শুনে শুনে? আমার চরিত্রে ও 
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মতবাদে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। তাই ১৯৪১. 
খুস্টাব্কে আমার জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 

বতস্র বলে আমি মনে করি। 

“ভীরতবষে ফিরে যাবার কথা আল্লাচনা 

আগে আমি তোমাকে একটি খবর ঈদতে 
চাই। ১৯৪১ খুষ্টাব্ষের ২৫শে নবেম্বর আমি 

কমরেড. কুও চিং লানকে বিয়ে করেছি__সেই-যে 
চশমা-পরা যে মেয়েটি আমাদের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর 
কাজ করে। বিয়ে করবার সিদ্ধান্তে পৌছাবার 
আগে আমি এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। আশ্চর্যের 

কথ। এঠ, এ বিয়ের ব্যাপারে প্প্রাচ্য জাতিমণ্ডলের 

ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ” আমাকে বিশেষু ভাবে 

প্রভাবাঞ্থিত ক'রেছে। ইয়েনানে এই সংঘ গঠন 
করবার কাজে তুমি তো! একজন প্রধান উদ্যোক্তা! 

ছিলে, দেখান থেকে তুমি সীমান্ত সরকারেব 

সদম্ও নির্বাচিত হয়েছিলে ! এই ব্যাপার থেকেই 
আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি রাজনীতি ক্ষেত্রে 
তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে'খুবই ব্যস্ত আছ। আমারও 

ফিরে যাবার বিশেষ তাড়া ছিল না। তা ছাড়া 
আমারও মত যে আমাদের ছু'জনের একসজে ফ্রে! 
উচিত, এবং ভবিষ্যতে বথাসম্ভব একযোগে কাজ * 

করা উচিত। অবশ্য আমার বিল্লের জন্য. 
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ইয়েনানে বা ভারতবর্ষে ফিরে যাঁওয়। আটকাবে 
না, তবু এ কথাটাও ভাল .ক'রে ভাবা 

১৪২ খৃষ্টানদের জুন মাসে কোট্নিস্ বস্থুরু কাছে একখান। 
লম্বা! চিঠি লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ “এর মধ্যে 
আমি ইয়েনান-যাত্রী কমরেড দের হাতে তোমার কাছে 
খানকয়েক চিঠি পাঠিয়েছি । ছুঃখের কথা, কমরেড দের 

প্রায় সবাইকেই মাঝপথ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে, কারণ 
তাঁরা শক্রব্যহ অতিক্রম করতে পারে ক্ন। কাজেই সম্প্রতি 

তুমি আমার কোন চিঠি পেয়েছ কি-না /%আমার জান! 
নেই। তোমার কাছ থেকে বিদায় পব আমি যা যা 

করেছি তার একটা বিবরণ সংক্ষেপে লিখছি'।” 
" এই চিঠিতে নিজের কাজকর্মে কথা লিখে, তিনি 

বলেছেন ঃ “সম্প্রতি স্কুলের কর্তৃপক্ষ আমাকে অস্ত্৯চিকিৎস! 
বিষয়ে* একখান পাঠা বই লিখতে বলেছেন। এতে আমার 

অনেকটা ক'রে সময চলে যায, কাবণ শুধু লিখলেই হয় 
না, লেখাগুলি আবার 1 ভাষায় অনুবাদ করিয়ে নিক্রে 

রি 
ডাঃ বনু হয়ত তার আঁগেব টি রা বা 

কোঁটিনিস এই চিটিতে আবার উর বিয়ের কথা লিখলেন £ 
«গতবছর আমার জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য 
গ্লরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের স্কুলের শুঞ্জষা 



১৪৬ ফেরে নাই গু? একজন 

শিক্ষিত কমরেড. কু চিং লান্কে আমি বিয়ে 

ক*রেছি। গত বছর নবেম্বর মাসে আমাদের বিয়ে 
হয়েছে। আমার চিঠি তোমার হাতে পেঠহাতে 
প্বৌছঢতে আমাদের জীবনে একটি নবীন অিবির 

আবির্ভাব হবে ! 
“ইয়েনানে ফিরে যেতে এখন জামি খুবই ইচ্ছুক । 

ছু'টি ব্যাপারের জন্য আমি অপেক্ষা করছি__একটি 
আমার অস্ত্-চিকিৎসার বই শেষ করা, আর একটি 
টার সন্তানের জন্ম । এ বছরের শেষে কিংবা 
আগাঠই, বছরের গোড়ার দিকে হয়ত আমি 

ইয়েনানে * রওনা হ'তে পারব। অবশ্য ইয়েনানে 
পৌছাতে কত দিন লাগবে, তা আমার জানা 
নেই । 

“চিয়াড. বুযাঙ, সম্প্রতি এখানে এসেছে। তার ' 

সুখে শুনে খুব সুখী হয়েছি যে তুমি আপাততঃ 
ভারতবর্ষে কিরছ না? আশ! করি, তুমি আমারজন্য 
অপেক্ষা করবে। সত্যি অপেক্ষা করবে তো? 

ভারতবর্ষের, সাম্প্রতিক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, 
" চীনে আমাদের মার বেশী দিন থাঁকা উচিত 

হবে না। ভারতের সংগ্রামক্ষেত্রে আমাদৈর, 
প্রয়োজন হাবে। তোমার কি মনে হয় ? 

এই চিঠির মধ্যে কি মর্মন্তদ আকুতিই না রয়েছে! প্আশাঁ 



* ফেরে স্ত্রাই শুধু একজন ১৯৭ 

করুম আমার জন্য অপেক্ষা কর্মীবে।» সত্যি অপেক্ষা 
কররে তো? বন্থু তার জন্য অপেক্ষাও করে ছিলেন। 

রি কোট্নিসের আর ফিরে আসা হয় নি! কোন দিমই 

চিফিরবেদ না! 

কোট. নিমের মৃত্যুর কাহিনী যেমন মক্দান্ প্রেরণাপূর্ণ, 
তেমনই মর্মতেদী-__-একটি অবিমিশ্র প্ট্রাজেডি। ১৯৪১ 

- খ্ুস্টান্দের নবেম্বর মাসে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৪২এব 

জুলাই মাসে তর একটি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ছেলে হয়। 

৫সই বছরই ৯ই ডিসেম্বর তারিখে তর সৃষ্্য হয়। 

জাপানীদের 'সাও দ্াঙ অভিযানের বেব ওপর 
যে অত্যাচার হয়, তাতেই কোটনসের স্বাস্থ্য ভোঙে 

.পঁড়েছিল। এক বছরের ৪পব ধবে মাঝে মাঝে তাঁর 

ম্বগী রোগ হচ্ছিল। কিন্ত তিনি এত নুভূতিপ্রবণ ও 
সাহসী ছিলেন যে কাউকেই তিনি সে কথা৷ জানতে দেন নি, 
নিজের স্ত্রীকৈও না। নিজে ডাক্তাব ব'লে মুগীর আক্রমণ 
হবার আভাস তিনি আগেই পেতেন ; তখন তিনি চুপি চুপি 
এক। পাহাড়ের দিকে চলে যেতেন - আক্রমণ শেষ হ'লে 

তবে তিনি ফিরতেন, যাতে তব জন্য কেউ উদ্লেগ বোধ না 
করে। বিশ্রাম এবং পুষ্টিকর খাস্তের $ অবিরাম 
অতিরিক্ত কাজের চাপ, উপযুক্ত ওষুধপত্রের অভাব-_এ 
সব নান। কারণে তশর তরুণ দেহের রোগ-প্রতিষেধ শক্তি 

একেবারে ন্ট হয়ে গিয়েছিল? তাই এই ব্যাধিই তার 



১৯৮ রড নি 

কাল হয়ে দাড়াল । 

উত্তর চীনের এক অখ্যাত গ্রামে একটি মাটির কুটিরে 

কোট্নিসের মৃত্যু হয়। জননী ও জন্মভূমির কাছে দরে 

যাবার আকাঙ্া, চীনের মত ভারতবর্ষের সেবা বঁুরার 

আকাথ্া_এ দূৰ অপূর্ণ রেখেই তাকে এ জগৎ ছেড়ে চলে 
যেতে হয়। 

চিরনিদ্রার অন্ধতিমিরজাল যখন তার চেতন! আচ্ছন্ন করে 

দিচ্ছিল, তখন তিনি তাকালেন'তণর প্রিয়া ও কর্মসহচরীর 
মুখপানে, তাকিয়ে দেখলেন্র তারু কোলে ছ'মাসের শিশুটিকে 

_ে হেন চীষ স্পূরতের মিলনের জীবন্ত প্রতীক ! হাসিমুখে 

তিনি তাদের বি জানালেন তারপর, চোখ ছুটি ধীরে 

ধীরে সুদে এল-__চিরদিনের মত। কিন্তু মুখের হাসি তাঁর 

মিলিয়ে গেল না। জীবনে ও মরণে দ্বারকানাথ যে ছিলোন 

চিরনির্ভীক! 

কুটিরের বাইরে সমবেত চীনা সামরিক কর্মচারী ও সৈন্যরা! 

গভীর বিষাদে নীরবে মাথা! নোয়াল। তার! তাদের সহকর্মীর 

শোকে বিহ্বল। 

১6871575885 

নিয়ে গেল+) জন্মদাত্রী যিনি, উহ 

নিদারুণ বেদনা । 

তর শোকের অংশ গ্রহণ ভি 

একটি কেন, ছু'টি জাতি । লার। পৃথিবীতে যারা স্বাধীনতা ও 
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মানখ্দ্বা আস্থাণীল, উর সবাক্ট্পগ্রহী৭ কবল তাঁর 
শোকের অং দ্বারকানাথ কো্ট্নিস্_"যিনি ফিবে আসেন 
[নি(.তব বেঁচে থাকবে ভবিস্যুৎ বংশধবর্দের অস্তারে। ং 
সপ প্রেবিত একটি বাণীতে মাদমি সান, ইয়াং 'সন 

নম :-- */. 
“ডাক্তাব কোট্নিষেব স্মৃতি শুধু আমাদের দুই 

মহাঁজাতির নয়। স্বাধীনতা ও মানবেব অগ্রগতিৰ 

জন্য উঠা অনমব্ীয় ভাবে সংগ্রাম করেছেন, সেই 

৮ 

টি এিঁছেরাকীে তাৰ স্মুতি। 

টি চের্বেভবিষ্ুৎকীলে শবেশী সম্মান 
*শবেন, কারণ ভবিষ্যতের তিনি সংগ্রাম 
করেছেন, তারই জন্য তিনি মুত্যু বরণ করেছেন ।৮ 

সমাপ্ত. 





৬ 










